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Amersfoort, 30 januari 2018 

 
De raad van de gemeente Amersfoort 

 

overwegende dat: 

a. in de afvalstoffenverordening is bepaald: 

o “De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel vindt zodanig plaats dat 

sprake is van een laagdrempelige voorziening.” 

o “Er is sprake van een laagdrempelige voorziening indien de afstand tussen het perceel 

waar de huishoudelijke stoffen ontstaan en de inzamelvoorziening of clusterplaats a. niet 

meer bedraagt dan 150 meter; b. meer bedraagt dan 150 meter indien er sprake is van 

bijzondere omstandigheden.” 

b. in het Uitwerkingsplan nieuwe afvalinzameling Amersfoort (behorend bij raadsvoorstel 5260297) 

is bepaald: 

“Plaatsingscriteria ondergrondse containers: 

o De raad heeft de Afvalstoffenverordening Amersfoort vastgesteld. In artikel 5, lid 6 staan 

criteria over de maximale afstand van een ondergrondse container tot een perceel:  

o de brengafstand bedraagt niet meer dan 150 meter; 

o alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden mag hier van worden 

afgeweken.” 

 

constaterende dat:  

c. uit de beantwoording van schriftelijke vragen 2017-128 blijkt dat bij de huidige inplanning van 

restafvalcontainers wordt uitgegaan van een hemelsbrede afstand van 150m; 

d. bij het woord ‘brengafstand’ verwacht mag worden dat dit over de loopafstand gaat, aangezien 

inwoners hun afval over de grond brengt en niet door de lucht; 

e. brengafstanden van 200 meter en meer geen uitzondering blijken te zijn; 

 

voorts overwegende dat 

f. het vasthouden van een maximale brengafstand van 150 meter kan leiden tot de plaatsing van 

extra containers ten opzichte van het huidige plan, wat tot extra kosten kan leiden in de aanschaf 

en exploitatie; 

 

verzoekt het college: 
1. te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het vasthouden aan de maximale brengafstand van 150 

meter voor de plaatsing van de ondergrondse containers; 

2. de bijbehorende kosten in kaart te brengen, zowel voor de aanschaf als de exploitatie, voor zowel 

Nieuwland alleen als de stad als geheel; hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat er 

meer containers geleegd moeten worden en dat deze minder snel vol raken, dus wellicht minder 

vaak geleegd hoeven te worden; 

3. de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de raad. 
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