
 

 

AFVALSTOFFENVERORDENING UITVOERINGSBESLUIT 2013 – PROEF NOORDWEST 

 

Het college van Wageningen, 

 

overwegende dat 

 in het Afvalbeleidsplan 2012 is besloten een proef uit te voeren in een compacte wijk met een 

minicontainer voor plastic en brengvoorziening voor restafval (‘proef omgekeerd inzamelen’); 
 in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen nadere regels 

zijn gesteld in het Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit 2011; 

 aanpassing van de nadere regels nodig is voor het proefgebied; 

 het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2011 van kracht blijft en met het nieuwe 

uitvoeringsbesluit op enkele onderdelen wordt aangepast voor het proefgebied; 

 na de proef de gemeenteraad eind 2014 beslist of het systeem definitief wordt ingevoerd; 

 voor restafval verzamelcontainers worden geplaatst zowel bovengronds als ondergronds; 

 als het systeem definitief wordt ingevoerd alle containers ondergronds worden geplaatst; 

 als systeem niet definitief wordt ingevoerd de ondergrondse containers blijven voor de 

hoogbouw en de bovengrondse worden verwijderd; 

 voor het bepalen van geschikte locaties voor de restafvalcontainers de volgende 

aandachtspunten gelden: 

 de ondergrond moet vrij zijn van kabels en leidingen; 

 het aantal te vervallen parkeerplaatsen wordt tot een minimum beperkt bij de ondergrondse 

containers; 

 voor de tijdelijk bovengrondse containers worden aanpassingen aan groen en bestrating tot 

een minimum beperkt en hierdoor vervallen wel enkele parkeerplaatsen; 

 het inzamevoeruig moet voldoende ruimte hebben om container veilig te legen; 

 de containers staan zoveel mogelijk bij hoofdwegen; 

 de ondergrondse containers worden geplaatst nabij de hoogbouw; 

 de containers de verkeersveiligheid niet belemmeren; 

 de containers op een plek staan waar bewoners langskomen als ze de wijk verlaten. 

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Wageningen 2009; 

 

B E S L U I T: 

 

I. in de wijk Noordwest ten oosten van de Rijnsteeg  (zie bijlage met kaart voor exacte gebied) 

de proef omgekerd inzamelen uit te voeren; 

II. de proef uit te voeren vanaf 16 september 2013; 

III. vast te stellen het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2013 – proef Noordwest. 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Ongewijzigd 

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties 

Ongewijzigd 

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling 

Ongewijzigd 

 

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen 

a. voor restafval van huishoudens in de laagbouw en hoogbouw: de aangewezen 

verzamelcontainer (zie bijlage 1); 

i. Het in lid f. gesteld inzamelmiddel voor kunststof verpakkingsafval geldt niet voor de laagbouw 

in de wijk Noordwest ten oosten van de Rijnsteeg. Voor de laagbouw in deze wijk wordt voor 

kunststof verpakkingsafval aangewezen de van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer 

met van 240 liter. 

 

Artikel 5. Frequentie van inzamelen 

d. kunststof verpakkingsafval wordt tenminste eenmaal per vier weken afzonderlijk bij of nabij elk 

perceel ingezameld in de wijk Noordwest ten oosten van de Rijnsteeg. 

 

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 

Ongewijzigd 
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Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 

Ongewijzigd 

 

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 

Ongewijzigd 

 

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen 

Ongewijzigd 

 

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 

Ongewijzigd 

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst 

Ongewijzigd 

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de 

inzameldienst 

Ongewijzigd 

 

Artikel 13. Inwerkingtreding 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 16 september 2013. 

 

Artikel 14. Citeerbepaling 

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2013 Proef 

Noordwest. 

 

 

Aldus  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wageningen op 10 juli 

2013. 

 

burgemeester en wethouders van Wageningen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

M.J.F. Verstappen G.J.M. van Rumund 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bijlage 1: Proefgebied Noordwest 

 
Overzichtkaart en detailkaarten per verzamelcontainer zijn nog in de maak, deze komen bij 

definitieve B&W voorstel.



 

 

Detailkaarten per verzamelcontainer 
Verzamelcontainer is aangegeven met blauw vierkantje (niet op schaal) 

 

Wijk 1. Hooilandplein (west) 

Ondergrondse container 

 
 

 

Wijk 2. Brinkmanlaan 

Ondergrondse container 
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Wijk 3. Huszarlaan (west) 

Ondergrondse container 

 
 

 

Wijk 4. Van Doesburglaan 

Ondergrondse container 

 



 

 6 

Wijk 5. Menno ter Braakstraat 

Bovengrondse verzamelcontainer 

 
 

Wijk 6. Huszarlaan (oost) 

Bovengrondse verzamelcontainer 
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Wijk 7. Mondriaanlaan 

Bovengrondse container 

 
 

 

Wijk 8. Johan Buziaustraat 

Ondergrondse container 
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Wijk 9. Oudlaan 

Bovengrondse container 

 
 

 

Wijk 10. Duikerlaan 

Bovengrondse container 
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Wijk 11. Pad van Abeltje 

Bovengrondse verzamelcontainer 

 
 

 

Wijk 12. Noweestraat 

Bestaande ondergrondse container 
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