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SAMENVATTING 
Binnen de hoofdkaders van de Wet milieubeheer/Gemeentewet/Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de gemeentelijke begroting, het door de gemeenteraad vastgestelde 
Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022, de Afvalstoffenverordening 2012 c.a. en het door 
burgemeester en wethouders (B&W) vastgestelde Uitvoeringsbesluit 2016 voeren B&W de taken uit 
op het gebied van de inzameling en verwerking van de (huishoudelijke) afvalstoffen binnen de 
gemeente Stichtse Vecht. De Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Stichtse Vecht is een 
hernieuwd hoofdkader waarbij de detailuitvoering aan B&W wordt opgedragen. Ter voorkoming van 
allerlei ad-hoc besluiten zijn de besluiten van B&W ter uitvoering van de Afvalstoffenverordening 2017 
zoveel mogelijk gebundeld in dit Uitvoeringsbesluit. Daarbij is gebruik gemaakt van het model van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2015. In dit model is rekening gehouden met de 
nieuwste wetgeving. Het VNG model uit 2015 is aangepast aan de situatie in de gemeente Stichtse 
Vecht. Het Uitvoeringsbesluit regelt de details en daarom is het college van B&W het meest geschikte 
orgaan voor de vaststelling en de periodieke actualisatie. Analoog aan de indeling van de 
Afvalstoffenverordening 2017 zijn de artikelen van het Uitvoeringsbesluit genummerd. 
 
 

 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente 
Stichtse Vecht. 

 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 
wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen 
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen 
inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2017 van de 
gemeente Stichtse Vecht; 
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Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2017 en rekening houdend met het door de 
gemeenteraad in april 2016 vastgestelde “Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022”; 
 
BESLUIT: 
 
Vast te stellen het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht”. 
 
 
§ 1. Algemene bepalingen 
 
 
1. Begripsomschrijvingen 
In dit Uitvoeringsbesluit worden begrippen gehanteerd zoals die in de Wet milieubeheer (Wm) in met 
name artikel 1 Wm zijn verwoord. Kortheidshalve wordt daarom voor de begrippen verwezen naar de 
Wm. Nadere uitleg: Onder een inzamelmiddel bij of nabij een perceel wordt bijvoorbeeld verstaan een 
minicontainer, een tuinzak, een plastic heroe-zak voor verpakkingsafval, een komo gekeurde plastic 
zak voor huisvuil. Onder een inzamelvoorziening nabij een perceel wordt bijvoorbeeld verstaan een 
ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer in de woonwijken/winkelcentra en bij hoogbouw 
die zich meestal in de openbare ruimte bevindt; ook bladkorven vallen onder de categorie 
inzamelvoorziening. 
 
2. Doelstelling verordening 
De wettelijke grondslag van de verordening en de daarin genoemde doelstelling is de Wet 
milieubeheer (Wm). De toepassing van de bevoegdheden op basis van deze verordening zullen 
daarom telkens in het kader van de desbetreffende bepalingen van de Wm (reikwijdte)  moeten 
plaatsvinden. Het begrip “Afvalstoffenbeheer” is afkomstig van de “Kaderrichtlijn afvalstoffen” 
(Europese Unie) en is als volgt gedefinieerd: Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering 
van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen 
na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars. Dit Uitvoeringsbesluit is een 
uitwerking van de door de raad vastgestelde Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht. 
 
 
§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen 
 
 
3. Aanwijzing van de inzameldienst 
1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de 
    Inzameldienst AVR Van Gansewinkel op basis van een al gesloten overeenkomst tot het einde  
    van die overeenkomst. Dit betreft de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 
2. Gereserveerd. 
3. Na geheel of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 voorzien  
    burgemeester en wethouders hierin. 
     

 
4. Regulering van andere inzamelaars 
1a.  Als inzamelaar op grond van artikel 4 lid 1a van de verordening worden aangewezen: 
            a: Kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen en kringloopbedrijf Kringkoop uit Mijdrecht voor de  
    inzameling van textiel;  
            b. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te Utrecht voor de inzameling van glas en papier, dat via 
                de glas- en papiercontainers (inzamelvoorzieningen) in de wijken wordt aangeboden; 
            c. Plassenschap Loosdrecht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van  
    de recreatie-eilanden; de percelen gelegen buiten de 300 meter grens aan de Scheendijk te   
    Breukelen; 
 1b.  Vrijgesteld zijn op grond van artikel 4, lid 1b van de verordening de volgende organisaties:         
             a. Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse Vecht (SIOP-SV) voor de inzameling van 
                 oud papier en karton van particuliere huishoudens; 
             b. Kringloopbedrijf De Sirkel uit Maarssen en kringloopbedrijf Kringkoop uit Mijdrecht voor de  
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     inzameling van herbruikbare goederen = kringloopgoederen,  
1c.  Verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid,  
     van de Wet milieubeheer zijn in ieder geval de volgende inzamelaars: 
              a.  STIBAT, als inzamelaar van batterijen bij detaillisten; 
              b.  Garagebedrijven voor autobanden; 
              c:  Detaillisten voor de inzameling van elektrische en elektronische apparatuur en bij  
                   elektro speciaalzaken met een groter vloeroppervlak dan 400 m2;     
2. Krachtens artikel 4, lid 2 van de Verordening is het de inzamelaar verboden om afvalstoffen voor  
    zeven uur ‘s ochtends in te zamelen en na tien uur ‘s avonds ter voorkoming van geluidsoverlast.  
    Dit geldt voor huishoudelijke afvalstoffen in de openbare ruimte van alle andere inzamelaars.  

 
5. Aanwijzing van inzamelplaats 
De volgende plaatsen zijn aangewezen als inzamelplaats om huishoudelijke afvalstoffen en grof 
huishoudelijk afval achter te laten: 
a: het afvalscheidingstation in Maarssen; 
b: het afvalscheidingstation in Breukelen; 
c: het afvalscheidingstation in Loenen a/d Vecht; 
d: het afvalbrengpunt in Portengen. 
 
6. Algemene verboden 
Het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen mag niet anders 
geschieden dan via de mogelijkheden die daarvoor in dit Uitvoeringsbesluit staan aangegeven. 
 
7. Afvalscheiding 
1. De volgende regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de 
    inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze  
    bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel worden op grond 
    van artikel 7 van de verordening vastgesteld voor de volgende 2 situaties die zich in de  
    gemeente voordoen conform onderstaand schema en bepalingen. 
        1a: Situatie 1 is de bestaande situatie voor de wijken waarin ‘Omgekeerd inzamelen”1 nog niet 
              is ingevoerd in de periode 2016 - 2022. 
       1b: Situatie 2 is de nieuw ingevoerde situatie voor de wijken waarin “Omgekeerd inzamelen” wel 
              is ingevoerd. Voor de planning per wijk in de periode 2017 - 2022 zie artikel 7, 1b van de  
              Afvalstoffenverordening. 
       1c: Burgemeester en wethouders hanteren de plaatsingscriteria als vermeld in bijlage 11 voor  
             de locaties van ondergrondse wijkverzamelcontainers die in het kader van “Omgekeerd  
             inzamelen” of anderszins worden geplaatst.   
 
 
Schema afvalscheiding artikel 7 leden 1 en 2a 

Bestanddelen/inzamelmiddel/-
inzamelvoorziening 

Situatie 1 Situatie 2 omgekeerd inzamelen 

 Frequentie 
 inzameling 

Locaties bij/nabij elk 
perceel 

Frequentie 
 inzameling 

Locaties bij/nabij elk 
perceel 

Groente- fruit- en tuinafval 
haalsysteem 

 
2 wekelijks 

bij  
2 wekelijks 

bij  
 

     
Papier en karton 
brengsysteem 

 nabij  nabij 

Papier en karton 
haalsysteem 

 
maandelijks 

bij 
 

 
maandelijks 

bij 
 

     
Glas brengsysteem  nabij  nabij 
     
Textiel brengsysteem  

nabij  nabij 
Textiel haalsysteem 1 rondrijden kwartaal bij kwartaal bij 
Textiel haalsysteem 2 op afroep bij 

op afroep bij 
     
PMD2 brengsysteem  nabij  nabij 

1 Zie het door de gemeenteraad in april 2016 vastgestelde “Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022” inclusief  
  de gemeentebrede uitrol van containers voor oud papier en karton; 
2 Plastic, metalen, drankenkartons (verpakkingen levensmiddelen)   
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PMD haalsysteem 
met plastic zakken 

 
maandelijks bij nvt nvt 

PMD haalsysteem 
met  minicontainers 

 
0 

  
maandelijks 

bij 
 

     
KCA3 brengsysteem     
     
Grof huishoudelijk afval 
Haalsysteem (Geen snoeihout/takken 
etc) 

op afroep bij op afroep bij 

     
Snoeihout/takken 
haalsysteem 

op afroep bij op afroep bij 

     
Restafval  
Haalsysteem 
Buitengebied 

 
2 wekelijks 

bij  
 

 
maandelijks 

 
bij  
 

     

 
2.    a-1. Bij de inzameling van grof huishoudelijk afval (haalsysteem) wordt geen snoeihout en/of  
              takken geaccepteerd omdat daarvoor een milieuvriendelijker wijze van inzameling bestaat  
  namelijk de separate inzameling van snoeihout via zowel de breng- als de haalmethode. Dit  
  is in lijn met het door de gemeenteraad in april 2016 vastgestelde Grondstoffenplan.  
       a-2.Vanwege de gefaseerde invoering van omgekeerd inzamelen in de periode 2017 - 2022 
             is ook de frequentie en de locatie bij of nabij een perceel in bovenstaand schema  
 opgenomen. Voor de planning van de uitvoering van de gefaseerde inzameling per wijk/kern 
             per jaar zie artikel 7, lid 1b van de Afvalstoffenverordening. 
3.   De percelen die vrijgesteld zijn van de afzonderlijke inzameling van gft zijn vermeld in bijlage 6. 
4.   Gereserveerd. 
5.   Overige nadere regels van enkele bestanddelen: 
       a. Grof tuinafval = snoeiafval, gras, blad en takken zonder verontreinigingen: 
                 - Aanbieden uitsluitend op afspraak via de website van de gemeente, dan wel via het  
       telefonisch informatiecentrum (TIC). Gedurende het hele kalenderjaar kunnen afspraken  
       worden gemaakt. Voor nadere regels zie bijlage 3; 
       b. Grof huishoudelijk restafval = grof huisvuil: 
            1: Gratis: Uitsluitend op afspraak via de website van de gemeente, dan wel via het telefonisch 
                informatiecentrum (TIC); de eerste 6 keer per jaar zijn zonder betaling (= gratis en daarna 
                moet per keer worden betaald. Voor nadere regels zie bijlage 4; 
             2: Betaald: Uitsluitend op afspraak via de website van de gemeente, dan wel via het  
     telefonisch informatiecentrum (TIC); maximaal wordt 6 keer per jaar tegen betaling 
                 ingezameld. Naast de “gratis” inzameling kan op uitdrukkelijk verzoek tegen betaling “grof 
                 huisvuil op afroep” geschieden op uitsluitend van tevoren afgesproken data.  
                 Hierop is de “Beleidsregel extra inzameling grof huisvuil tegen betaling op afroep” van  
     toepassing, voor de nadere regels zie bijlage 5. De hoogte van het te betalen bedrag is  
     geregeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van  
     de afvalstoffenheffing. 
 
8. Gescheiden aanbieding 
1a. Nadere regels/bepalingen/omschrijvingen van de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen 
     die: krachtens artikel 8 van de Afvalstoffenverordening afzonderlijk ter inzameling moeten worden 
     aangeboden. 

1. groente- fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische 
oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Onder groente-, fruit- en 
tuinafval wordt verstaan; schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van 
gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda- en 
notendoppen, eierschalen, plantaardige oliën en vetten (kleine hoeveelheid), gestold vet, 
theezakjes, koffiefilters, brood- en kaaskorsten (zonder plastic), onkruid, klein snoeiafval, 
gemaaid gras, bladeren, snijbloemen, kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro, 
hooi of zaagsel; 

2. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet 
vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en 
frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd 
papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier; 

3 Klein Chemisch Afval 

4 
 

                                                      



Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht.  
 

3. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere 
 glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en    
 spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, 
plasticflessen; 

4. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en 
gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als 
bijvoorbeeld poets- of verflappen; 

5. verpakkingsafval: verpakkingen van kunststof (plastic), metalen (blikjes)  en 
drankenkartons (PMD) zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst inzake 
verpakkingen (met Nedvang); 

6. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014;  

7. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

8. grof huishoudelijk afval =grof huisvuil: alle afval wat zich niet aard- en nagelvast in en om 
een woning bevindt en te groot en te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijke 
restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Uitgezonderd zijn snoeihout, alle 
soorten glas en puin; Voor nadere regels zie bijlagen 4 en 5; 

9. grof tuinafval =grof snoeiafval van particuliere huishoudens: takken en/of plantaardige of 
organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en 
vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof 
loofafval, snoeiafval etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen; 
Voor nadere regels zie bijlage 3; 

10. herbruikbare goederen/kringloopgoederen: goederen die als product nog goed 
herbruikbaar zijn en via kringloopwinkels etc. kunnen worden verkocht en daardoor een 
“tweede leven” krijgen; 

11. A-hout (schoon hout) en B-hout (hout met verf/olie): A-hout is schoon en onbehandeld 
hout. B-hout is hout met een verf of laklaag erop;  

12. C-hout (verduurzaamd hout): hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan een groene of 
bruine kleur, zoals bielzen, prefab schuttingen of tuinhout (bijvoorbeeld gecreosoteerd hout 
of hout dat chemisch verduurzaamd is; 

13. puin (schoon puin zonder asbest/gips/asfalt en andere verontreinigingen) met een 
maximum hoeveelheid per keer dat vergelijkbaar is met de inhoud van 1 kruiwagen; 

14. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt; 
15. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na 

scheiding van de andere deelstromen; 
16. plantaardige oliën en vetten: plantaardige oliën en vetten afkomstig uit een particulier 

huishouden; 
17. metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro; 
18. autobanden: banden ontdaan van velg maar eventueel inclusief binnenband, afkomstig van 

een personenvoertuig van ten hoogste een gewicht van 3500 kilogram of van een 
aanhanger uit een particulier huishouden; 

19. gas en drukhouders: gasflessen en (overige) drukhouders afkomstig uit een particulier 
huishouden; 

20. dakleer: dakbedekking van bitumen/teer afkomstig van daken van een particulier 
huishouden; 

21. polystyreen isolatiemateriaal: vervaardigd van geëxpandeerd polystyreen. 
22. hard plastic materiaal: vervaardigd van hard pvc, zoals plastic tuinmeubilair, en PVC 

kozijnen etc.; 
23. vlakglas: glazen ruiten en/of daartoe herleidbaar. 
24. grond (rekening houden met functiescheiding grond zie verordening); 
25. gips. 

1b. Voor de wijze en plaats van aanbieding en het gebruik van de inzamelmiddelen en 
      inzamelvoorzieningen zie artikel 10 van dit Uitvoeringsbesluit. 
2.   Gereserveerd. 
 
9. Tijdstip van aanbieding 
Burgemeester en wethouders bepalen de inzamel- dagen en tijden per wijk als volgt: 
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    a. huishoudelijke afvalstoffen in individuele minicontainers dienen uitsluitend in de eigen 
        inzamelwijk op de dagen aangeboden te worden zoals op de jaarlijks vastgestelde (digitale)  
        ophaalkalender en/of afval-app is aangegeven; 
    b. de minicontainers moeten voor 07.00 uur op de inzameldag op de aangegeven inzameldag (zie  
        lid a) aan de weg geplaatst zijn; 
    c. de minicontainers moeten uiterlijk om 20.00 uur op de aangegeven inzameldag op het eigen 
        perceel teruggeplaatst zijn; 
    d. grof huisvuil en grof tuinafval =snoeiafval moet voor 07.00 uur op de afgesproken inzameldag  
        aan de weg geplaatst zijn; Voor nadere regels zie bijlagen 3, 4 en 5; 
    e. groot afgedankte electronische en electrische apparatuur (AEEA) mag uitsluitend na  
        telefonische afspraak met de afvalinzamelaar op de afgesproken inzameldag en tijdstip 
        aangeboden worden op het eigen perceel;  
    f. glasverzamelbakken mogen uitsluitend tussen 08.00 en 20.00 uur worden gebruikt ter  
       voorkoming van ongewenste geluidhinder; 
    g. de openingstijden van de afvalscheidingstations Breukelen, Loenen a/d Vecht, Maarssen en  
        Portengen worden aangegeven door middel van de gemeentelijke website en de digitale  
        afvalwijzer. 
    h. In afwijking van lid 9a kunnen burgemeester en wethouders voor de wijken/locaties waarin  
        “Omgekeerd inzamelen” is/wordt ingevoerd andere inzameldagen per locatie vaststellen.  
 
10. Wijze en plaats van aanbieding ca 
10.1 Wijze en plaats van aanbieding inzamelmiddelen bij een perceel 
    Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van: 
    inzamelmiddelen voor het ter inzameling aanbieden bij een perceel als volgt:  

  1. dat de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval plaatsvindt via de van gemeentewege  
      verstrekte individuele gft minicontainer van 140/240 liter; 
  2. dat de inzameling van oud papier en karton plaatsvindt via de huis aan huis haalvoorziening 
      via de van gemeentewege verstrekte individuele papiercontainer van 140/240 liter dan 
      wel in dozen of gebundeld; 

        3. dat de inzameling van verpakkingen, kunststoffen (plastic), metalen (PMD) plaatsvindt 
            via speciale plastic zakken, voorzien van het plastic hero-logo voor de maandelijkse huis 
            aan huis inzameling van  deze zakken in de gebieden waar “Omgekeerd inzamelen” nog  
            niet is ingevoerd; 
        4. dat de inzameling van textiel plaatsvindt via gesloten plastic zakken voor het huis aan  
             huis inzamelen (bij inzamelacties); 
        5. dat de inzameling van metalen (ferro en non ferro) plaatsvindt via de door de gemeente  
            aangewezen grof huisvuilinzameling bij  elk perceel; voor nadere regels zie de bijlagen 4 en 5; 
        6. dat de inzameling van grof tuinafval = snoeiafval plaatsvindt; via de door de gemeente 
            aangewezen grof tuinafvalinzameling bij elk perceel door middel van een tuinzak; voor nadere  
            regels zie bijlage 3;  
        7. dat de inzameling van grof huisvuil plaatsvindt via de door de gemeente aangewezen grof 
             huisvuilinzameling; voor nadere regels zie bijlagen 4 en 5; 
        8. dat de inzameling van huishoudelijk restafval plaatsvindt; 
            a. via de van gemeentewege verstrekte individuele restafval mini-container van 140/240 liter. 
            b. via plastic huisvuilzakken (Komo-gekeurd of vergelijkbaar) in Loenen a/d Vecht voor  
                uitsluitend de door Burgemeester en wethouders aangewezen percelen aan de Dorpsstraat  
                en de Brugstraat. 
        9. dat de minicontainers op de inzameldag tijdig op de aangegeven inzameldag (zie ook 
            artikel 9 ) aan de weg geplaatst zijn; 
       10. dat in aanvulling op lid 9 minicontainers aangeboden dienen te worden op door 
             of namens het college van B en W aangewezen aanbiedplaatsen en/of clusterplaatsen als 
             aangegeven op de bij dit artikel behorende overzichtskaarten (zie bijlage 8). De aangewezen 
             aanbiedplaats ligt het dichtst bij het perceel. Het college van B&W hebben door dit  
             Uitvoeringsbesluit het hoofd en het waarnemend hoofd van de Afdeling Wijken en Kernen 
             gemandateerd om de aanbiedplaatsen en/of clusterplaatsen aan te wijzen (zie bijlage 9). De 
             aanwijzing van aanbiedplaatsen of clusterplaatsen geschiedt bij wijze van uitzondering. 
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10.2 Wijze en plaats van aanbieding inzamelvoorzieningen nabij een perceel 
Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van: 
inzamelvoorzieningen voor het ter inzameling aanbieden nabij een perceel als volgt:  

  1. dat de inzameling van glas plaatsvindt via de van gemeentewege geplaatste    
      glasinzamelvoorzieningen in de wijken; 
  2. dat de inzameling van oud papier en karton plaatsvindt; 

             a: via de van gemeentewege in wijken geplaatste inzamelvoorzieningen; 
             b: via een brengsysteem met zeecontainers van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse  
                 Vecht (SIOP-SV); 
        3. dat de inzameling van kunststoffen verpakkingen, (plastic), metalen (PMD) plaatsvindt; 
            via de van gemeentewege geplaatste wijkinzamelvoorzienigen voor PMD verpakkingen;      
        4. dat de inzameling van textiel plaatsvindt via de door de gemeente geplaatste 
            inzamelvoorzieningen voor textiel in de wijken; 
        5. dat de inzameling van huishoudelijk restafval plaatsvindt via van gemeentewege verstrekte  
            ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
 
10.3 Omgekeerd inzamelen en wijze en plaats van aanbieding inzamelmiddelen bij  
           een perceel 
 
Burgemeester en  wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van: inzamelmiddelen 
voor het ter inzameling aanbieden bij een perceel als volgt:  

  1. dat de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval plaatsvindt via de van gemeentewege  
      verstrekte individuele gft minicontainer van 140/240 liter; 
  2. dat de inzameling van oud papier en karton plaatsvindt via de huis aan huis haalvoorziening 
      via de van gemeentewege verstrekte individuele papiercontainer van 140/240 liter dan wel in 
      dozen of gebundeld; 

        3. dat de inzameling van verpakkingen, kunststoffen (plastic), metalen (PMD) plaatsvindt 
            via de van gemeentewege verstrekte individuele PMD minicontainer van 240 liter; 
        4. dat de inzameling van textiel plaatsvindt via gesloten plastic zakken voor het huis aan  
             huis inzamelen (bij inzamelacties); 
        5. dat de inzameling van metalen (ferro en non ferro) plaatsvindt via de door de gemeente  
            aangewezen grof huisvuilinzameling bij  elk perceel;  
        6. dat de inzameling van grof tuinafval = snoeiafval plaatsvindt; via de door de gemeente 
            aangewezen grof tuinafvalinzameling bij elk perceel door middel van een tuinzak; voor nadere 
            regels zie bijlage 3; 
        7. dat de inzameling van grof huisvuil plaatsvindt via de door de gemeente aangewezen grof 
             huisvuilinzameling; voor nadere regels zie bijlagen 4 en 5; 
        8. dat de inzameling van huishoudelijk restafval uitsluitend plaatsvindt bij percelen die buiten de  
            bebouwde kommen zijn gelegen via de van gemeentewege verstrekte individuele restafval 
            mini-container van 140/240 liter. 
        9. dat in aanvulling op lid 8 minicontainers aangeboden dienen te worden op door of namens het       
            college van B en W aangewezen aanbiedplaatsen en/of clusterplaatsen als aangegeven op  
            de bij dit artikel behorende overzichtskaarten (zie bijlage 8). De aangewezen aanbiedplaats  
            ligt het dichtst bij het perceel. Het college van B en W hebben door dit Uitvoeringsbesluit het  
            hoofd en het waarnemend hoofd van de Afdeling Wijken en Kernen gemandateerd om de  
            aanbiedplaatsen en/of clusterplaatsen aan te wijzen (zie bijlage 9). De aanwijzing van  
            aanbiedplaatsen of clusterplaatsen geschiedt bij wijze van uitzondering; 
 
10.4 Omgekeerd inzamelen en wijze en plaats van aanbieding inzamelvoorzieningen 
nabij een perceel 
Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van: 
inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel en voor de overige 
inzamelvoorzieningen op andere plaatsen/locaties (bijvoorbeeld bij winkelcentra)  

  1. dat de inzameling van glas plaatsvindt via de van gemeentewege geplaatste    
      glasinzamelvoorzieningen in de wijken; 
  2. dat de inzameling van oud papier en karton plaatsvindt; 

             a: via de van gemeentewege in wijken geplaatste inzamelvoorzieningen; 
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             b: via een brengsysteem met zeecontainers van de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse  
                 Vecht (SIOP-SV); 
        3. dat de inzameling van kunststoffen verpakkingen (plastic), metalen en drankenkartons (PMD)  
            plaatsvindt via de van gemeentewege geplaatste wijkinzamelvoorzienigen voor PMD  
            verpakkingen;      
        4. dat de inzameling van textiel plaatsvindt via de door de gemeente geplaatste 
            inzamelvoorzieningen voor textiel in de wijken; 
        5. dat de inzameling van huishoudelijk restafval binnen de bebouwde kommen plaatsvindt via  
            van gemeentewege verstrekte ondergrondse inzamelvoorzieningen.  
 
10.5  Wijze van gebruik inzamelmiddelen bij een perceel  
Burgemeester en wethouders stellen de volgende aanvullende regels vast voor het gebruik van de 
van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen bij een perceel: 
    a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, 
        berust bij de gemeente Stichtse Vecht; 
    b. de gemeente Stichtse Vecht is bevoegd om de minicontainer te (laten) voorzien van een chip of  
        sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd,  
        het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een  
        huisnummer etc.; 
    c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning; 
    d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice (TIC) van de gemeente te wenden  
        indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente 
        te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging  
        van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel (zie bijlage 7 voor de  
        geldende procedures uitgifte minicontainers); 
    e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar  
        rekening technisch onderhouden; 
     f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen gegeven  
        inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom en dient deze overeenkomstig het gestelde in 
        bijlage 7 te gebruiken en te voldoen aan de daarbij gestelde regels en in voorkomende gevallen  
        te handelen conform de in bijlage 7 geldende procedures;           
    g. de gebruiker van het perceel is aansprakelijk voor schade aan het inzamelmiddel; 
    h. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat 
        deze geen overlast voor derden veroorzaakt; 
     i. de gft-minicontainer dient alleen gebruikt te worden om huishoudelijk groente-, fruit- en 
        tuinafvalstoffen in te deponeren; 
     j. de restafval minicontainer dient alleen gebruikt te worden om huishoudelijk restafval in te 
        deponeren; 
     k. de minicontainer voor oud papier dient alleen gebruikt te worden om oud papier en karton in te  
         deponeren; 
     l.  de gebruiker van een perceel dient het inzamelmiddel regelmatig zodanig te reinigen, dat geen  
         stankoverlast veroorzaakt wordt; 
    m. er mogen geen hete of brandende (vloei)stoffen in het inzamelmiddel gedeponeerd worden; 
    n.  ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden 
         gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;. 
    o.  de gebruiker van een perceel die gebruik maakt van de tuinzak voor grof tuinafval dient deze  
         overeenkomstig het gestelde in bijlage 3 te gebruiken en te voldoen aan de gestelde regels;  
             - Voor deze tijdelijke bruikleen per keer worden geen kosten in rekening gebracht tenzij grove 
                misbruik van de tuinzak is geconstateerd. 
             -  In ieder geval gelden de volgende regels bij het aanbieden van de tuinzak:  
                 - Aanbieden uitsluitend door middel van een door de gemeente te verstrekken tuinzak. 
                 - Per keer maximaal 2m³ grof snoeiafval. 
                 - Takken en stronken niet dikker dan 10 centimeter. 
                 - Boomwortels zijn niet toegestaan. 
                 - De aanbiedplaats is bij elk perceel. 
                 - Voor nadere regels zie ook bijlage 3. 
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10.6 Wijze van gebruik inzamelvoorzieningen nabij een perceel  
Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van 
inzamelvoorzieningen nabij een perceel : 
      a. dat het gebruik van de inzamelvoorziening overeenkomstig de aard en het doel van de 
          inzamelvoorziening moet zijn; 
      b. dat de volgende afvalstoffen altijd in een goed gesloten plastic zak in de inzamelvoorziening =  
          verzamelcontainer moeten worden gedeponeerd: te weten restafval en kleding; 
      c. dat de inzamelvoorziening na gebruik goed moet worden afgesloten; 
      d. dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden; 
      e. dat de inzamelvoorziening altijd goed bereikbaar dient te zijn voor zowel de gebruiker als voor  
          de inzameldienst; 
      f. dat de volgende regels gelden ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via  
         een inzamelvoorziening op wijkniveau (krachtens artikel 10 van de Afvalstoffenverordening)  
         moet worden aangeboden: 
          1. dat glas; 
              a. goed in de glascontainer gedeponeerd moet worden; 
              b. leeg, via de glascontainer aangeboden moet worden; 
              c. of andere afvalstoffen niet naast de glascontainer geplaatst mogen worden; 
              d. anders dan afkomstig van een particulier huishouden, niet in de glascontainer  
                  gedeponeerd mag worden; 
           2. dat oud papier en karton; 
              a. goed in de papiercontainer gedeponeerd moet worden; 
              b. schoon en droog in de papiercontainer gedeponeerd moet worden; 
              c. of andere afvalstoffen niet naast de papiercontainer geplaatst mogen worden; 
              d. anders dan afkomstig van een particulier huishouden, niet in de papiercontainer 
               gedeponeerd mogen worden. 
          3. dat textiel; 
               a. goed in de kledingcontainer gedeponeerd moet worden; 
               b. schoon en droog en in een gesloten vuilniszak in de kledingcontainer gedeponeerd moet  
                   worden; 
               c. of andere afvalstoffen niet naast de kledingcontainer geplaatst mogen worden; 
               d. anders dan afkomstig van een particulier huishouden, niet in de kledingcontainer  
                   gedeponeerd mag worden. 
          4. dat plastic verpakkingen van levensmiddelen: 
               a. goed en leeg in de plastic verzamelcontainer gedeponeerd moeten worden; 
               b. zoals plastic flessen en flacons apart in de plastic verzamelcontainer gedeponeerd  
                   mogen worden; 
               c. plastic zakken met plastic afval of andere afvalstoffen niet naast de plastic  
                   verzamelcontainer geplaatst mogen worden; 
               d. anders dan afkomstig van een particulier huishouden, niet in de plastic verzamelcontainer 
                   gedeponeerd mag worden. 
          5. dat reeds in de glas-, papier- of kleding- of plastic verzamelcontainer gedeponeerde  
              afvalstoffen niet doorzocht en/of weggenomen mogen worden. 
          6. dat het deponeren van huishoudelijke afvalstoffen  uitsluitend geschiedt via een  
              inzamelvoorziening waarvoor deze is bestemd. 
 
10.7 Wijze van gebruik zonder inzamelmiddelen bij of nabij een perceel  
Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast  ten aanzien van de wijze waarop 
huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel (krachtens artikel 10 van de 
Afvalstoffenverordening) moet worden aangeboden: 
    1. oud papier en karton; 
        a. dat oud papier en karton gebundeld, dan wel in kartonnen dozen moet worden aangeboden, 
            zodanig dat zwerfvuil voorkomen dient te worden; 
        b. dat een doos, bundel of pakket met oud papier en karton niet zwaarder mag wegen dan 12 
            kilogram. 
    2. grof huisvuil; 
        a. dat grof huisvuil zodanig moet worden aangeboden, dat zwerfvuil wordt voorkomen; 
        b. dat hout- en vloerdelen, vloerbedekking, zeil en kleinere stukken grof huisvuil gebundeld  
            moeten worden aangeleverd; 

9 
 



Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht.  
 
        c. dat grof huisvuil periodiek na telefonische afspraak wordt ingezameld; 
        d. dat de aanbiedregels en inzameldag op het moment van de telefonische afspraak aan de 
            melder worden doorgegeven; 
        e. dat er per keer maximaal 1 m³ grof huisvuil mag worden aangeboden; 
        f. dat een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, uitgezonderd meubilair; 
        g. dat een gebundeld pakket niet zwaarder mag wegen dan 30 kilogram; 
        h. dat de aanbiedplaats bij elk perceel is tenzij er een andere locatie door de inzameldienst  
            wordt aangewezen; 
        i.  dat de nadere regels zoals vastgelegd in bijlagen 4 en 5 moeten worden nageleefd. 
    3. dat de afvalstoffen zodanig worden overgedragen, of aangeboden, dat de weg, terreinen of 
        percelen niet worden verontreinigd. 
 
10.8 Wijze van gebruik inzamelvoorzieningen op inzamelplaats(en) 
Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels vast over het gebruik van: 
inzamelvoorzieningen op inzamelplaatsen en de inzamelplaatsen als volgt:  
 A: dat eenieder die gebruik wil maken van een inzamelplaats en van de daar aanwezige 
      inzamelvoorzieningen (ex artikel 5  in het bezit dient te zijn van een geldig 
      legitimatiebewijs en dit op een eerste verzoek van het personeel dient te tonen.  
B:  dat het afvalscheidingstation uitsluitend toegankelijk is voor inwoners van de gemeente Stichtse  
      Vecht; 
C: dat voor personeel en voor het publiek de regels/voorschriften van het “Acceptatiereglement  
     afvalscheidingstation” van toepassing zijn waaraan een ieder zich op de inzamelplaatsen dient te  
     houden zoals nader is omschreven in bijlage 10.  
D:  dat een ieder de aanwijzingen van het personeel stipt dient op te volgen. 
E:  dat naast de regels in bijlage 10 de volgende regels gelden ten aanzien van de wijze waarop  
     huishoudelijke afvalstoffen bij  het afvalscheidingstation gescheiden moeten worden aangeboden: 
     1. Algemene regels; 
         a. de afvalstoffen dienen door de inwoner zelf in de daartoe aangewezen verzamelcontainer te  
             worden gedeponeerd op het afvalscheidingstation in Breukelen, Portengen, Loenen a/d  
             Vecht en Maarssen. 
     2. Klein Chemisch Afval (KCA); 
         a. Klein Chemisch Afval dient in de oorspronkelijke, gesloten en lekvrije verpakking te worden 
             aangeboden aan een medewerker van het afvalscheidingstation; het gewicht van de 
             aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn  
             dan 50 kilogram; 
         b. indien KCA anders dan in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden dient deze in een 
             deugdelijke, lekvrije verpakking te worden aangeboden aan een medewerker van het  
             afvalscheidingstation, aan de buitenzijde voorzien van de naam van de inhoud van de 
             verpakking; 
         c. klein chemisch afval mag niet om veiligheidsredenen aan de openbare weg worden  
             aangeboden, maar moet persoonlijk worden ingeleverd bij de afvalscheidingstations in  
             Breukelen, Loenen a/d Vecht of Maarssen.  
     3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA); 
         Elektrische en elektronische apparatuur dient leeg en schoon en zonder scherpe uitsteeksels te 
         worden aangeboden. Verder geldt voor het aanbieden de (Rijks) Regeling afgedankte  
         elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014. 
     4. Asbest; 
         a. asbest uitsluitend afkomstig van particuliere huishoudens uit Stichtse Vecht mag, uitsluitend  
             na telefonische afspraak, indien luchtdicht en onbeschadigd verpakt in het door de gemeente  
             verstrekte verpakkingsmateriaal, worden aangeboden; 
         b. de verpakking dient te worden voorzien van een sticker met daarop de waarschuwing  
             “ASBEST”; 
         c. de verpakking dient onder toezicht van één van de medewerkers te worden gedeponeerd 
             in de asbestcontainer; 
         d. een pakket asbest mag niet zwaarder zijn dan 25 kg; 
         e. maximaal mag per afspraak 50 kilo asbest of 35 m2 asbestplaten aangeboden worden; 
         f.  asbest mag niet onverpakt op het terrein van het afvalscheidingstation meegevoerd worden  
             of zonder toestemming bij of op het terrein van het afvalscheidingstation achtergelaten  
             worden. 
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     5. Grof tuinafval (= snoeiafval zonder verontreinigingen); 
         a. er mag per keer maximaal 2 m3 of 2 tuinzakken met grof snoeiafval, bladafval en  
             grasmaaisel worden aangeleverd; 
         b. grof snoeiafval dient in de desbetreffende container/ te worden gedeponeerd; 
         c. takken en stronken mogen niet dikker zijn dan 10 cm en mogen geen wortels bevatten. 
     6. Grof huisvuil; 
          grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden  in de desbetreffende container  te worden 
          gedeponeerd. 
     7. A-hout (schoon hout) en B-hout (hout met verf/olie); 
         a. er mag per keer maximaal 1m³ worden aangeleverd; 
         b. het A-hout (schoon hout) en B-hout (hout met verf/olie) dient zoveel mogelijk gescheiden 
             aangeleverd en in desbetreffende containers gedeponeerd te worden. 
     8.  C-hout / Houtplaatmateriaal (= chemisch verontreinigd hout); 
          a. er mag per keer maximaal 1m³ worden aangeleverd;   
          b. het C-hout (C) / Houtplaatmateriaal/verduurzaamd hout moet apart worden aangeleverd en  
          in de desbetreffende container gedeponeerd worden. 
     9. Glas; 
         a. vlakglas dient in de desbetreffende glascontainer te worden gedeponeerd. Max = 1 m3; 
         b. eenmalig verpakkingsglas dient in de desbetreffende glascontainer te worden gedeponeerd. 
   10. Oude metalen; 
         oude metalen moeten in de desbetreffende container gedeponeerd worden. 
   11. Puin;  
         het puin moet schoon zijn, zonder verontreiniging met asbest, gips, kitten etc. en dient in de 
         betreffende container gedeponeerd te worden. De maximale hoeveelheid per keer is 1 
         kruiwagen puin. 
   13. Oud papier / karton; 
         Het oud papier / karton moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container 
         gedeponeerd worden. 
  14. Textiel; 
        Textiel moet apart worden aangeleverd in goed gesloten zakken en in de desbetreffende  
         container gedeponeerd worden. 
  15. Afgewerkte olie (olie uit motoren etc.); 
         a. afgewerkte olie dient in de originele, lekvrije verpakking aangeboden te worden aan een 
             medewerker van het afvalscheidingstation; 
         b. de inhoud van een verpakking mag maximaal 50 kg/liter bedragen. 
  16. Plantaardige oliën en vetten/dierlijke vetproducten; 
         a. plantaardige oliën en vetten/dierlijke vetproducten dienen in de originele, lekvrije verpakking  
             aangeboden te worden aan een medewerker van het afvalscheidingstation; 
         b. de inhoud van een verpakking mag maximaal 50 kg/liter bedragen. 
  17. Huishoudelijk restafval; 
        Huishoudelijk restafval mag uitsluitend aangeleverd worden in goed gesloten vuilniszakken 
        welke voldoen aan het KOMO keur of gelijkwaardig. 
  18. Autobanden; 
        Autobanden moeten apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container gedeponeerd  
        worden. 
  19. Gas en drukhouders 
        Gas en drukhouders moeten apart worden aangeleverd en op de desbetreffende plaats 
        gedeponeerd worden. 
  20. Dakleer; 
        Dakleer moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container gedeponeerd  
        worden.  
21.  Polystyreen isolatiemateriaal; 
        Polystyreen isolatiemateriaal moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container 
        gedeponeerd worden. 
22.   Hard plastic materiaal; 
        Hard plastic materiaal;moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container 
        gedeponeerd worden. 
23.   Grond; 
        Grond moet apart worden aangeleverd en op de desbetreffende plaats gedeponeerd worden 
        met functiescheiding afhankelijk van de kwaliteit van de grond. 
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24.   Gips; 
        Gips moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container gedeponeerd worden. 
25.   Herbruikbare goederen/kringloopgoederen; 
        Herbruikbare goederen/kringloopgoederen moeten apart worden aangeleverd en in de  
        desbetreffende container achtergelaten worden. 
26.  Groente- fruit- en tuinafval moet apart worden aangeleverd en in de desbetreffende container  
        gedeponeerd worden. 
27.  Verpakkingsafval (Plastic, Metalen en Drankenkartons) het zogenaamde PMD moet apart  
       worden aangeleverd en in de desbetreffende container gedeponeerd worden. 
 
10.9 In bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen 
1. Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale 
    inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door of namens  
    het college van burgemeester en wethouders voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke  
    inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad  
    en/of een bewonersbrief; 
2. in bijzondere gevallen bij hoogbouw kunnen percelen met een tuin gebruik maken van een 
    ondergrondse container voor het restafval. 
 
 
§ 3. Bedrijfsafvalstoffen 
 
11.  Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 
De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Ook niet op de “inzamelplaatsen ex artikel 5”. 
  
12. Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen 
Gereserveerd. 
           
13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen 
1: Bedrijven die bij wijze van uitzondering en met schriftelijke instemming van de gemeente  
    Stichtse Vecht gebruik maken van ondergrondse containers in de openbare ruimte dienen  
    deze te gebruiken overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels. 
    Deze inzamelvoorzieningen mogen niet worden gebruikt tussen 22.00 uur en 08.00 uur ter  
    voorkoming van geluidsoverlast. Naast of nabij deze inzamelvoorziening mag geen afval worden 
    achtergelaten. Alle afval moet in goed gesloten plastic huisvuilzakken worden aangeboden in 
    verband met hygiëne en ter voorkoming van stankoverlast; 
 2: Het college van burgemeester en wethouders stelt krachtens artikel 13, tweede lid van de  
     verordening de volgende regels in het belang van het milieu:  
            1:   De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders  
                  dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. 
            2:   De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst 
                  in of op het perceel van de gebruiker. 
            3:   Papier en karton van bedrijven en ander bedrijfsafval mag niet los in de openbare 
                  ruimte worden aangeboden  in verband met milieu en ook niet in de openbare ruimte 
                  worden opgeslagen of anderszins worden gedeponeerd. 
            4:   Voor historische centra kunnen nadere regels worden gegeven door of namens het  
                  college van burgemeester en wethouders met betrekking tot aanbiedplaatsen, wijze  
                  van aanbieden, inzamelmiddelen, inzameltijden etc. 
 
 
§ 4. Zwerfafval 
 
 
14. Dumpingsverbod 
Gereserveerd. 
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15. Zwerfafval in de openbare ruimte 
Gereserveerd. 
 
16. Zwerfafval rondom inrichtingen 
Gereserveerd. 
 
17. Afval en verontreiniging op de weg 
Gereserveerd. 
 
18. Geen opslag van afval in de open lucht 
Gereserveerd. 
 
19. Ontdoen van autowrakken 
Gereserveerd. 
 
 
§ 5.  Handhaving en toezicht  
 
 
20. Strafbare feiten 
Gereserveerd. 
 
21. Toezichthouders 
Gereserveerd. 
 
 
§ 6.  Slotbepalingen 
 
 
22. Intrekken oude uitvoeringsbesluit 
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 gemeente Stichtse Vecht wordt ingetrokken op 
de dag waarop het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht in 
werking treedt. 
 
23. Overgangsrecht 
De intrekking van het Uitvoeringsbesluit bedoeld in artikel 22 heeft geen gevolgen voor 
de geldigheid van op basis van het Uitvoeringsbesluit genomen nadere regels en 
besluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop deze besluiten zijn gebaseerd  
ook vervat is in dit Uitvoeringsbesluit en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of  
ingetrokken. 
 
24. Citeerartikel 
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
2017 gemeente Stichtse Vecht”. 
 
 
25. Inwerkingtreding 
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Dit uitvoeringsbesluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie op 
www.officiëlebekendmakingen.nl. Na deze publicatie is het Uitvoeringsbesluit direct 
rechtsgeldig. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
……………………. 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 
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BIJLAGE 1.  Artikel 2, lid 2 sub c    Oudpapier-inzamelaar(s) 
Aangewezen inzamelaar van oud papier en karton is de Stichting Inzameling Oud Papier Stichtse 
Vecht (SIOP-SV). 

15 
 



Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht.  
 
 

BIJLAGE 2. Artikel 2, lid 2 sub l  Kringloopbedrijven-lijst     

 
Lijst erkende kringloopbedrijven behorende bij van het Uitvoeringsbesluit. 
kringloopbedrijven 
 
 
 
Breukelen en Loenen                                                                                                                                                  
Naam  straat plaats    
Kringkoop Kringloopbedrijf Constructieweg  66 3641 SN Mijdrecht 
Kringloop Breukelen inzamelpunt Merwedeweg 4 c 3621 LR Breukelen 
 
Maarssen 
Naam  straat plaats    
Stichting Kringloopwinkel De Sirkel Diependaalsedijk 120a 3601 GN Maarssen 
Stichting Kringloopwinkel De Sirkel Nassaustraat 55 3601 BB Maarssen 
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BIJLAGE 3. Beleidsregel inzameling grof tuinafval (snoeihout) 
 
Beleidsregel krachtens de artikelen: 7 tot en met 9, 10.1, 10.3 en 10.5 om grof tuinafval (snoeihout) in 
te zamelen.  
 
Inleiding: 
 
Takken/snoeihout en klein tuinafval (= grof tuinafval) worden gratis op afspraak opgehaald. Dit 
gebeurt met behulp van een tuinzak. De tuinzak heeft een inhoud van ongeveer 1 kubieke meter. 
Maximaal kunnen per afspraak 2 tuinzakken worden verstrekt (in bruikleen) onder de volgende 
condities: 
 
Basissituatie: 
In drie stappen is de tuinzak besteld en opgehaald. 
1: Aanvrager bestelt de tuinzak telefonisch bij het telefonisch informatiepunt (TIC) of via het  
    web-formulier en maakt tegelijk met de inzamelaar een afspraak om de (gevulde) tuinzak weer op  
    te laten halen. Binnen een week wordt de (lege) tuinzak bij de aanvrager thuis afgeleverd. 
2: Aanvrager vult de tuinzak. 
3: Op de afgesproken dag zet de aanvrager de tuinzak aan de openbare weg en haalt de inzamelaar  
    deze op. 
4: Of de inwoner haalt de tuinzak zelf op bij het afvalscheidingstation en vult daarvoor het formulier  
    ”tuinzak zelf afhalen” (website gemeente) in, print het uit en neemt het mee naar het  
    afvalscheidingstation. Na legitimatie (legitimatie is altijd verplicht) vindt afgifte van de tuinzak  
    (bruikleen) plaats. Bij het afvalscheidingstation liggen ook aanvraagformulieren die terplekke  
    kunnen worden ingevuld. 
 
Aanbiedregels grof tuinafval 

1. Aan de inwoner worden maximaal 2 tuinzakken per keer verstrekt (bestellen of afhalen). 
2. De inwoner maakt bij het bestellen/afhalen van de tuinzak gelijk een afspraak om deze (vol) 

weer op te laten halen. De periode tussen afgifte van de tuinzak en de vast te stellen 
ophaaldatum is kort.  

3. De inwoner biedt op de afgesproken dag de tuinzak aan de openbare weg aan. 
4. De tuinzak blijft eigendom van de gemeente/inzamelaar. 
5. De tuinzakken worden vanuit duurzaamheidsoogpunt hergebruikt. Het is daarom mogelijk dat 

de inwoner een gebruikte tuinzak ontvangt. 
6. De tuinzak mag alleen worden gebruikt voor gemaaid gras, bladeren, takken, organisch 

tuinafval en snoeiafval. De tuinzak mag niet worden gebruikt voor graszoden, zand, hout 
(planken, tuinmeubelen, schuttingsdelen en bouw- en sloopafval etc.). 

7. Deze service van de tuinzak brengen en gevuld ophalen is voor particuliere inwoners van 
Stichtse Vecht gratis. 

8. Er zijn geen beperkingen met betrekkingen tot seizoenen of maanden, dus het moment dat 
het afval ontstaat en afgevoerd moet worden is voor de inwoner te plannen op het moment 
dat hij/zij de tuinzak aanvraagt. Er zijn geen beperkingen voor het aantal keren dat een 
aanvraag om een tuinzak kan worden gedaan.  

9. De aanbiedplaats moet bereikbaar zijn voor een kraanwagen waardoor bepaalde plekken 
(lage bomen/lantaarns) niet geschikt zijn als aanbiedplek. 

10. Voorwaarden: “Wat wel en wat niet in de tuinzak”: 
Wat wel: 
- knipsel van hagen 
- organisch tuinafval dat te groot is voor de minicontainer 
- snoeiafval 
- takken tot een doorsnede van 10 cm 
Wat niet: 
- boomstronken, kluiten en boomstammen 
- bouw- en sloopafval 
- hout (planken, tuinmeubelen, schuttingen etc.) 
- graszoden 
- tuinaarde 
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- zand 

  11. Als bij de inzameling of verwerking blijkt dat er ongeoorloofde afvalstoffen in de tuinzak zitten            
zullen de extra kosten voor het ledigen en verwerken bij de inwoner in rekening worden gebracht. 

 12. Het is verboden om extra tuinafval of ander afval naast de tuinzak aan te bieden.  

 13. Zodra de tuinzak in bruikleen is gegeven heeft de bezitter een zorgplicht tot het moment waarop  
       de tuinzak is opgehaald.  

 14. Wanneer men zich niet aan deze regels houdt wordt al het aangebodene niet mee genomen  
      en riskeert men een boete. 
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Beleidsregels  inzameling grof huisvuil (=grof restafval) gratis op afroep 

 
Beleidsregel krachtens artikelen 7 tot en met 9, 10.1, 10.3 en 10.7 om grof huisvuil gratis op 
afroep in te zamelen.  
Deze haalvoorziening is gratis voor de eerste 6 keer in het kalenderjaar. Daarna geldt de 
betaalregeling (zie bijlage 5) 
 
Aanbiedregels grof huisvuil 

1. Het verzoek van de inwoner om gebruik te willen maken van deze voorziening gebeurt via 
een ingevuld meldingsformulier via de website van de gemeente dan wel via een telefonische 
melding bij het telefonisch informatiecentrum (TIC). 

2. Per afspraak mag maximaal 1 m3 grof huisvuil aangeboden worden- zoveel mogelijk verpakt 
of gebundeld; max. gewicht 30 kg per opgegeven adres. 

3. Voor tijdstip, maximale afmetingen en gewicht etc. gelden de reguliere voorwaarden van de 
grof huisvuilinzameling. 

4. Wanneer men zich niet aan deze regels houdt wordt het grof huisvuil niet mee genomen en 
riskeert men een boete. 

5. Als men meer aanbiedt dan de maximale toegestane hoeveelheid wordt er niets 
meegenomen. 

6. Indien grof huisvuil vanwege verkeerd of teveel aanbieden niet wordt meegenomen worden 
wel de kosten  in rekening gebracht. 

 
Aandachtspunt 1 
Zand, puin, sanitair, steen, bielzen, aarde, chemisch afval, asbest, gipsplaten, golfplaten, 
autobanden, dakleer en platglas (ruiten en spiegels) vallen niet onder de haalvoorziening grof 
huisvuil.  
 
Aandachtspunt 2 
Voor snoeiafval zijn aparte (gratis) regelingen en hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 
de website of via het telefonisch informatie centrum (TIC). Snoeihout wordt dus niet bij het grof vuil 
meegenomen. 
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BIJLAGE 4. Beleidsregels  inzameling grof huisvuil (=grof restafval)  op afroep 
tegen betaling 

 
Beleidsregel krachtens artikelen 7 tot en met 9, 10.1, 10.3 en 10.7 grof huisvuil tegen betaling 
op afroep in te zamelen.  
Voor deze haalvoorziening dient te worden betaald en hiervan kan maximaal 6 keer per kalenderjaar 
gebruik worden gemaakt. 
 
Basissituatie: 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht is de gratis haalvoorziening van grof huisvuil goed geregeld. Ook 
zijn er in de kernen brengvoorzieningen. Voor burgers die boven deze voorzieningen behoefte 
hebben aan een extra haalvoorziening voor grof huisvuil (tegen betaling) gelden dezelfde 
aanbiedregels voor grof huisvuil als hierboven in bijlage 4 omschreven met de volgende aanvullingen 
met betrekking tot de betaalregeling: 
 

1. Voor het gebruik maken van deze voorziening moet worden betaald volgens een vooraf 
vastgesteld vast tarief. 

2. De inzamelaar stuurt zonder tussenkomst van de gemeente een factuur aan de gebruikers 
die van de betaalde dienstverlening gebruik maken.  

3. De tarieven voor de extra inzameling zijn gebaseerd op tenminste de kostprijs. Hieronder 
staat in de toelichting wat in de berekening is meegenomen.  
 

Toelichting berekening 
Uitsluitend na een tijdige afroep door middel van een ingevuld formulier van de inwoner wordt  van 
adres naar adres gereden om het aldus aangebodene in te zamelen waarvoor door de inzamelaar 
kosten in rekening gebracht worden bij degene die van deze voorziening gebruik wil maken. De 
kosten zijn een vast bedrag per adres en zijn gebaseerd op een beperkte hoeveelheid grof huisvuil 
per adres. De kosten die de inzamelaar in rekening brengt bestaan onder meer uit: 
administratiekosten, voorrijkosten, inzamelkosten en verwerkingskosten. De wijze van inning van de 
kosten geschiedt achteraf. 
 
Juridische aspecten 
De tarieven worden via een aanpassing in de Verordening op de heffing en de invordering van de 
afvalstoffenheffing meegenomen. 
 
Communicatie 
Over de mogelijkheid van extra inzameling moet  zorgvuldig worden gecommuniceerd. Feitelijk is bij 
goed scheidingsgedrag vaak geen extra inzameling op afroep nodig. Immers bruikbare grof huisvuil 
producten kunnen worden ingeleverd bij de kringloopwinkels. Het overige grof huisvuil kan worden 
gebracht bij de aanbiedstations in Breukelen, Maarssen en Loenen a/d Vecht. Het grote voordeel van 
brengen is dat op de aanbiedstations het grof huisvuil kan worden gescheiden en daardoor 
herbruikbaar is als product of als materiaal/grondstof. Dat is een concrete invulling van duurzaam 
handelen.  
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Artikel 7. Lid 3; Percelen vrijgesteld van inzameling van gft   
Lijst van percelen die vrijgesteld zijn van de afzonderlijke inzameling van gft. 
 
Loenen aan de Vecht: 
Dorpsstraat:  10, 12, 24, 26, 37, 39,41, 47, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 92, 94 
Torenstraat: 1, 1a, 1b 
Brugstraat: 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 5, 7, 13, 15 
Grutterstraat: 1, 4, 13, 19 
Oosterklip: 1 t/m 19 
Hunthum: 1 t/m 16 
Van Henegouwelaan: 2 t/m 46 
Ter Beekhof: 1 t/m 17 
Spinnerie en gedeelte Dorpsstraat. 
 
Loenersloot: 
Binnenweg: 2ws t/m 28ws 
 
Nigtevecht: 
Klein Muiden 2 t/m 18 en 36 t/m 48 
Dorpsstraat 2 t/m 148 
Garstenstraat 33 t/m 43 
 
Vreeland: 
Raadhuislaan: 22 t/m 42 
Vijverlaan: 1 t/m 31 
  
Breukelen: 
Arianestraat: 1 t/m 26 
Alexiastraat:  1 t/m 26 
Amaliastraat:  1 t/m 26 
Brugstraat:   2, 3A, 3C, 5, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12 13, 14, 15, 16, 18 
Dannegracht: 1 t/m 5, 9A, 9B, 10, 11 
Dannestraat: 6, 8, 9, 9A 
Herenstraat: 2A, 6A, 8, 30 
Kerkbrink:  7, 12, 15A, 15B, 15C, 15D, 16B 
Keyseryck: 1 t/m 20 
Straatweg:  86(boven) 
Schepersweg: 2 t/m 36 en 7 t/m 291 en 80 t/m 114 en 158 t/m 192 en 236 t/m 270 
Lt. Maltbystraat: 1 t/m 43 
Annemoon: 2 t/m 34 
Stinzelaan Noord: 143 t/m 161 
Keizerskroon: 2 t/m 28 
Ameland: 1 t/m 24 
Otterspoor:1 t/m 24 
Looyersdijk:  39 t/m 59 
’t Heycop: 103 t/m 109 en 311 en 312 
G.S. van Ruwiellaan: 24 t/m 78 
 
Maarssen: 
Reigerskamp: 483 t/m 609 
Pauwenkamp:  388 t/m 429 
Fazantenkamp:  575 t/m 696 
Duivenkamp: 543,1 t/m 543,47 
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Bloemstede:  224,1 t/m 224,43 
Boomstede:  348 t/m 394 
Bisonspoor:  60 t/m 324 
Antilopespoor: 1 t/m 721 
Bolensteinstraat: diverse bovenwoningen 
Joh. Vermeerstraat:  35 t/m 47 
Vincent van Goghstraat: 1(a t/m k) t/m 6 
Gerard Doustraat: 2 t/m 40 
Brederostraat: 1,1 t/m 1,15 
Schaepmanstraat: 58,1 t/m 58,20 
Thorbeckelaan: 14 t/m 76 
Doctor Plesmanlaan: 194 t/m 396 
Buitenweg: 205 t/m 281 
Piet Heinstraat: 2 t/m 34 
Piet heinstraat: 52 t/m 84 
Piet Heinstraat: 98 t/m 132 
M.A. de Ruyterstraat: 98 t/m 114 
Doornhoecklaan: 52 t/m 76 
Waterstede: 1 t/m 60 
Daniel Stopendaallaan: 40,1 t/m 40,9 
Daniel Stopendaallaan: 42,1 t/m 42,6 
Daniel Stopendaallaan: 44 t/m 106 
Willem van Leusdenlaan: 1 t/m 27 
Willem van Leusdenlaan: 49 t/m 69 
Burg. Van Helmlaan: 29 t/m 85 
Burg. Dolmanlaan: 2 t/m 28 
Burg. Dolmanlaan: 50 t/m 70 
De Wolfshoek: 2 t/m 24 
Harmonieplein: 26 t/m 58 en 53 t/m 127 
Raadhuisstraat: 2 t/m 30 
Gaslaan: 13 t/m 59 
Achter Raadhoven: 7 t/m 39 
Dr Plesmanlaan: 6 t/m 96 
Nassauplein: 19 t/m 53 
Vechtensteinlaan: 133 t/m 151 
Van Lingenlaan:  34 t/m 59 
Buitenweg:  64 t/m 118 en 314 t/m 342 
Nico Maesstraat: 24 t/m 166 en 398 t/m 444 
Paulus Potterstraat: 1 t/m 35 
Meiderd Hobbemastraat: 1 t/m 30 
Arienslaan: 24 t/m 48 en 60 t/m 110 en 118 t/m 172 
Troelstrastraat: 2 t/m 106 
Schaepmanstraat: 2 t/m 106 
Kemperstraat: 1 t/m 14 
Kuyperstraat: 2 t/m 106 
V Hogendorpstraat: 1 t/m 14 
Karel Doormanplein: 18 t/m 33 
V Speykstraat: 1 t/m 12 
M.A. de Ruyterstraat; 4 t/m 26 en 1 t/m 47 
Jan v Galenstraat: 2 t/m 48 
Merenhoef: 1 t/m 34 
Bollensteinsestraat: 19 t/m 33 
Gerard Terborghstraat: 7 t/m 63 en 4 t/m 38 
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P. de hooghstraat: 17 t/m 51 en 22 t/m 38 en 71 t/m 103 
Const. Huygenstraat: 2 t/m 60 
Jacob Catsstraat: 6 t/m 40 
Brederostraat: 2 t/m 22 
Parkweg:  2.10 t/m 2.29 
P.C. Hooftstraat: 38 t/m 46 
Zebraspoor: 243 t/m 367 
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BIJLAGE 5. Artikel 10.5,  Procedures uitgifte minicontainers 
 
Om een ongecontroleerde uitgifte van minicontainers te voorkomen zijn er beknopte regels opgesteld 
voor de uitgifte van minicontainers. 
 
De volgende situaties kunnen zich voordoen: 

1.  Aanvraag extra restafval minicontainer, PMD minicontainer, papier minicontainer en/of gft 
minicontainer 

2.  Minicontainer ontbreekt in bestaande of nieuwbouw woning 
3.  Minicontainer kapot  
4.  Minicontainer in inzamelvoertuig beland 
5.  Minicontainer verbrand 
6.  Minicontainer gestolen 
7.  Minicontainer omruilen  

 
Bij voornoemde situaties kan de inwoner contact met de gemeente opnemen via de gemeentelijke 
website en de situatie op het digitale formulier omschrijven. Daarnaast kan de inwoner de situatie 
voorleggen aan het Telefonisch Informatie Centrum (TIC). 
 

1. Standaard aantal minicontainers per huishouden  
Aantal: 3, restafval, gft en oud papier (facultatief op vrijwillige basis). 

 
       2.    Standaard aantal minicontainers per huishouden  in de bebouwde kom gebieden  
              waar omgekeerd  inzamelen is ingevoerd. 
             Aantal: 3, pmd (plastic metalen en drankenkartons), gft en oud papier (facultatief op vrijwillige 
             basis).  
 
       3.    Standaard aantal minicontainers per huishouden in het Buitengebied  
             Aantal: 4, restafval, gft, pmd (plastic metalen drankenkartons) en oud papier (facultatief  
             op vrijwillige basis). In verband met de de invoering van omgekeerd inzamelen worden 
             geen extra gratis minicontainers (2e container voor restafval) voor restafval verstrekt.  
             Een tweede container voor restafval tegen betaling blijft mogelijk. 
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BIJLAGE 6. Overzichtskaart, artikel 10: aangewezen aanbiedplaatsen / 
clusterplaatsen voor minicontainers. 
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BIJLAGE 7.   Artikel 10 Mandaatbesluit aanwijzing clusterplaatsen minicontainers   
Via dit mandaatbesluit van burgemeester en wethouders krachtens het bepaalde in artikel 10 van het 
uitvoeringsbesluit zijn het hoofd en het waarnemend hoofd van de afdeling Wijken en Kernen 
bevoegd om clusterplaatsen voor minicontainers aan te wijzen.  
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BIJLAGE 8.    Acceptatiereglement afvalscheidingstation   

 
“Acceptatie- en registratiereglement afvalscheidingstation” 
Dit reglement staat op de website van de gemeente. 
 
     VOOR PERSONEEL 
 
regels voor personeel: 
- De medewerker dient bevoegd te zijn om alle werkzaamheden op het afvalscheidingstation te 

mogen uitvoeren; 
- Het is niet toegestaan alcoholische, verdovende of andere rij- en werkgedrag beïnvloedende 

middelen op het terrein van het afvalscheidingstation in bezit te hebben of te nuttigen; 
- Het is verboden om te roken op het afvalscheidingstation; 
- Het terrein is verboden voor huisdieren (ook aangelijnd); 
- Het meenemen, toe-eigenen, doorverkopen of ontvreemden van (afval)stoffen welke zijn 

ingezameld op afvalscheidingstation is verboden; 
- Instructies van het personeel moeten worden opgevolgd; 
- Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet rondlopen op het terrein van het afvalscheidingstation en 

dienen te allen tijde in de auto te blijven zitten; 
- Gebodsborden en verbodsborden welke aangebracht zijn op de locaties moeten worden 

nageleefd; 
- Beschadig beveiligingen niet, neem ze niet weg en schakel ze niet uit; 
- Bij hoge containers is het niet toegestaan dat er zonder trap of zonder op het bordes te staan de 

deelstroom in de container wordt gedeponeerd; 
- Bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren door een geldig legitimatiebewijs mits hiervoor 

regels zijn vastgelegd met de Gemeente; 
- Bezoekers/Aanbieders die agressief zijn, grof taalgebruik hanteren en bedreigen worden 

geweigerd dan wel van het terrein gestuurd; 
- Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd, uitgezonderd bedrijven die werkzaamheden verrichten voor 

en in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht en voor het afvoer van hierbij vrijkomend afval 
gebruik mogen maken van de voorziening; 

- Er mogen alleen particuliere afvalstoffen aangeboden en/of in ontvangst genomen worden als 
deze afvalstoffen (in soort en aantal) in overeenstemming is met de hiervoor geldende 
gemeentelijke regels en milieuvergunning; 

- Bezoekers mogen niet op plaatsen komen waar dit verboden is. Dit dient expliciet aangegeven te 
worden d.m.v. borden en instructies; 

- Lekkende verpakkingen van gevaarlijke stoffen worden niet geaccepteerd; 
- Niet ingepakt asbest wordt geweigerd; 
- Bezoekers/Aanbieders mogen niet aan installaties, schakelaars en bedradingen komen en 

mogen geen installaties bedienen; 
- Er dient toegezien te worden op het zoveel mogelijk scheiden van de verschillende afvalstromen 

door de aanbieder; 
- De medewerker dient het afvalscheidingstation volgens de voor het betreffende 

afvalscheidingstation geldende regels en vergunningen/Activiteitenbesluit te beheren en alle 
nodige maatregelen te treffen om schade, overlast en verontreiniging te voorkomen. 

 
 
Overzicht per afvalscheidingstation van te accepteren afvalsoorten  
 
Voor publiek geldende regels 

- Storten is alleen toegestaan voor particulieren die inwoner zijn van de gemeente Stichtse 
Vecht; 

- Bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren, de aanwijzingen van de beheerder op te volgen  
en zich te houden aan de regels die op het afvalscheidingstation staan vermeld; 

- Het is verboden te roken op het afvalscheidingstation; 
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- Het terrein is verboden voor huisdieren (ook aangelijnd); 
- Het meenemen, toe-eigenen, doorverkopen of ontvreemden van (afval)stoffen welke zijn 

ingezameld op het afvalscheidingstation is verboden; 
- Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet rondlopen op het terrein van het afvalscheidingstation en 

dienen te allen tijden in de auto te blijven zitten; 
- maximale hoeveelheid afval die per keer mag worden aangeboden bedraagt 1 m3; 
- Afvalstoffen dienen gescheiden te worden aangeleverd in de hieronder genoemde afvalstromen. 
- Het afval dient afkomstig te zijn uit huishoudelijke activiteiten. Een verbouwing of een 

herinrichting van de tuin valt daar niet onder.  
- In de volgende lijst is aangegeven welke afvalstromen per afvalscheidingstation geaccepteerd 

worden: 
 
Type afvalstoffen  
De volgende stoffen mogen krachtens de milieuvergunningen/het Activiteitenbesluit van de 
afvalscheidingstations ingezameld worden: 
Afvalstroom Breukelen Maarssen Loenen aan de 

Vecht 

Asbest houdend afval (ingepakt) ja ja ja 

Autobanden (met en zonder velg) ja ja nee 

Dakleer ja ja nee 

Elektrische en elektronische apparatuur ja ja ja 

Gas(flessen) en drukhouders ja ja nee 

Glas (verpakkingsglas en Vlakglas) ja ja ja 

Groente-, fruit- en tuinafval ja ja ja 

Grof huisvuil ja ja ja 

Grof snoeiafval ja ja ja 

Harde kunststoffen bijvoorbeeld tuinmeubelen Nee ja Nee 

Herbruikbare goederen nee ja ja 
Hout onbehandeld (= A-hout) en met verf 
behandeld (= B-hout) ja ja ja 

Verduurzaamd hout (=C-hout) ja ja nee 

Huishoudelijk restafval ja ja ja 

Klein Chemisch afval ja ja ja 

Kunststof verpakkingen ja ja ja 

Metalen ja ja ja 

Oud papier en karton ja ja ja 

Plantaardige oliën en vetten ja ja ja 

Polystyreen in de zin van piepschuim Nee ja Nee 

Textiel ja ja ja 
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BIJLAGE 9.    Artikel 7, lid 1 sub c Plaatsingscriteria ondergrondse containers 

 
Deze criteria worden gebruikt voor het doen van keuzen bij het plaatsen van ondergrondse 
verzamelcontainers (OC) ook wel inzamelvoorzieningen genoemd. 
 
Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers   

         Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Stichtse Vecht 
         

              
Nr.  Criteria  

          

Hard 
(*) 

Zacht 
(*) 

 
Voorkomen hinder  

           
1 

De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is 
minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 

   
X 

 
2 

Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning 
ontstaan.  

    
X 

  
 
3 

In situaties waarbij het plaatsen van een ondergrondse container niet mogelijk is 
kan (tijdelijk) een bovengrondse voorziening met een toegangssysteem worden 
geplaatst. 

    
X 

4 
De locatie (containers) bevindt zich niet voor een deur en ook niet onder een raam 
of balkon van een woonhuis.  

   
X 

5 De locatie (containers) bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage.  
     

X 
 

6 
De locatie (container) bevindt zich niet in een gebied met het predikaat 
“beschermd dorpsgezicht”.  

    
X 

7 
De locatie is zodanig gesitueerd dat geen kabels en/of leidingen moeten worden 
verlegd voor het plaatsen van de ondergrondse container. 

   
X 

 
Bescherming milieu  

           
8 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de container geen 
schade ontstaat aan bomen (kroon, wortels) in een volwassen stadium. 

  
X 

 

9 

De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de insteek van een watergang is 
minimaal 5 meter. Bij het ontbreken van een echt talud is de afstand tot het water 
minimaal 10 meter. 

   
X 

10 

De locatie van de container bevindt zich niet in het openbare groen, maar bij 
voorkeur in een verhard gebied.  
Als plaatsing in het groen onontkoombaar is, dan voorkomen dat “groensnippers” 
overblijven (voor groenvakken gelden minimale afmetingen). 

   
X 

11 
Als op een locatie een boom moet worden gekapt om een ondergrondse container 
te kunnen plaatsen, dan wordt het verloren groen gecompenseerd. 

   
X 

12 

De locatie (container) bevindt zich niet boven een rioolleiding. De OC moet zich 
bovendien op een zodanige afstand van het riool bevinden dat het riool zonodig 
eenvoudig en veilig kan worden vervangen. 

  
X 

 
 

Bereikbaarheid locatie (container) voor inzamelvoertuig ca 
        

13 
De afstand tussen het hart van de locatie (de OC) en het hart van het 
afvalinzamelvoertuig is maximaal 5 meter.  

  
X 

 
14 

De onderdoorrijhoogte van bruggen, viaducten en andere obstakels op de route 
naar de locatie (de container) is minimaal 4 meter. 

  
X 

 

15 

De locatie (container) is voor het inzamelvoertuig bereikbaar zonder dat het 
voertuig gedwongen achteruit moet  
rijden of andere vreemde manoeuvres moet uithalen. 

   
X 

16 
Bij locaties (containers) in doodlopende straten is een keervoorziening voor het 
inzamelvoertuig aanwezig dan wel te realiseren. 

   
X 

17 De locatie (container) bevindt zich in een straat die eenvoudig inrijdbaar is voor 
   

X 
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het inzamelvoertuig. De bochtstraal is minimaal 8,5 meter (draaicirkel over de 
bumper van het voertuig). 

18 
De locatie (container) is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een maximale 
breedte van 2,55 meter (3,05 meter incl. spiegels) en een lengte van 8,50 tot 11 meter. X 

 

19 

De locatie (container) is bereikbaar via een weg die berekend is op zwaar verkeer (het 
maximale gewicht van het inzamelvoertuig met belading is 30 ton; dit gewicht is 
verdeeld over 3 assen). Dit geldt ook voor locaties op het terrein van derden. X 

 
20 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig op een een 
gefundeerde verharding kan “afstempelen”. X 

 
21 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij lediging van de 
container) geen hinder ondervindt van aanwezige objecten, zoals straatmeubilair. X 

 

22 

De locatie (container) bevindt zich op (in) gemeentegrond. In andere gevallen moet een 
overeenkomst met de eigenaar van de grond (bijvoorbeeld een Vereniging van 
Eigenaren) worden afgesloten i.v.m. eigendomsrecht, schade aan wegdek e.d. 

 
X 

 
Bereikbaarheid locatie (container) voor bewoners  

       23 De locatie (container) is voor bewoners goed bereikbaar.  
     

X 
 24 De locatie (container) is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

    
X 

 
25 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat voetgangers en rolstoelgebruikers 
ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het trottoir. X 

 
26 

De loopafstand tot een locatie (ondergrondse container voor restafval) is circa 150 
meter.  

   
X 

27 
De loopafstand tot een locatie (ondergrondse container voor restafval) is maximaal 
250 meter.  

  
X 

 

28 

De loopafstand wordt niet hemelsbreed gemeten. Bij hoogbouw wordt de loopafstand 
gemeten vanaf de dichtstbijzijnde in- of uitgang van het hoogbouwcomplex. Bij 
laagbouw wordt de loopafstand gemeten vanaf de (meest gunstige) erfgrens (een 
achterom telt daarbij mee). X 

 
 

Veiligheid  
           29 Er ligt geen fietspad tussen de locatie (container) en het inzamelvoertuig.  

    
X 

 
30 

De OC is ten minste 62,5 cm van de rand van een fietsstrook gesitueerd 
(obstakelvrees !).  

  
X 

 
31 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig daar veilig kan 
stoppen en werken.  X 

 
32 

De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat de container bij lediging niet over 
geparkeerde auto's getild moet worden. X 

 33 De locatie (container) is niet gesitueerd onder bovengrondse kabels en leidingen. 
   

X 
 

34 
De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de container geen 
schade ontstaat aan bovengrondse kabels en leidingen. X 

 
35 

De locatie (OC) bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt dat met 
verkeerslichten is geregeld (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren doorstroming). X 

 
36 

De locatie (OC) is zodanig gesitueerd dat het zicht op verkeersborden, bewegwijzering 
en verkeerslichten niet wordt belemmerd. X 

 37 De locatie bevindt zich niet naast een bushalte of een busbaan.  
      

X 

38 
De locatie (container) bevindt zich, met het oog op de gewenste verkeersveiligheid, in een 
tweerichtingenstraat. X 

39 
De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat gebruikers die wonen aan een drukke 
doorgaande weg zo weinig mogelijk die weg behoeven over te steken. 

 
X 

40 De locatie is open, veilig en ‘s avonds goed verlicht is.  
       

X 

41 
De locatie (container) is zodanig gesitueerd dat sociale controle op het gebruik van de 
container mogelijk is.  

 
X 

42 

Indien de afstand van het hart van de locatie (de OC) tot bruggen en duikers 
minder dan 15 meter bedraagt, is technisch onderzoek naar de mogelijkheden 
vereist. 

  
X 
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43 

Containers moeten minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst, tussen 
de weg en de container moet tenminste één tegel (30x30 cm) en een trottoirband, 
breedte 20 cm zitten. 

   
X 

44 
Een OC moet niet te dicht bij een speelplek gesitueerd zijn of voldoende afgeschermd 
zijn van de speellocatie.  X 

 
 

Parkeren  
           45 De locatie (container) bevindt zich niet op een laad- en losplaats.  

     
X 

 46 De locatie (container) bevindt zich niet in een parkeervak.  
      

X 

47 
De locatie (container) bevindt zich niet in een parkeervak voor het voertuig van een 
invalide of arts.  

  
X 

 48 Aan de straatzijde van de locatie (container) is een parkeerverbod (mogelijk).  
   

X 
 

49 

Een locatie (container) naast een parkeervak moet zodanig worden uitgevoerd dat de 
bumper van een geparkeerd voertuig niet over de “tranenplaat” van de container kan 
steken. en dat reiniging van het parkeervak eenvoudig mogelijk blijft. 

 
X 

 

50 

Als een parkeervak moet verdwijnen om een OC te kunnen plaatsen, dan zo mogelijk 
die locatie opnieuw inrichten als een trottoir met een OC. Kan dat niet, dan de locatie 
ten minste ophogen tot het niveau van het trottoir. 

 
X 

 
Clusters  

            
51 

Op de locatie is voldoende ruimte om meerdere containers (voor verschillende 
herbruikbare afvalcomponenten) te plaatsen. 

 
X 

52 
Bij een locatie met meerdere containers moet er tussen 2 containers minimaal één 
tegel (30x30 cm) ruimte aanwezig blijven. X 

 “Harde” criteria = de criteria, waaraan een locatie voor een OC altijd moet voldoen.  
      “Zachte” criteria = de criteria, waaraan een locatie voor een OC zo mogelijk moet 

voldoen.  
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