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Voorwoord 
 
Voor u ligt de nota van beantwoording met betrekking tot het aanwijzen van aanbiedplekken voor 
minicontainers in het dorp Maasland. In deze nota zijn de binnengekomen zienswijzen verwerkt en 
voorzien van een reactie. Deze nota van beantwoording is vastgesteld bij het besluit tot aanwijzen van de 
aanbiedlocaties voor inzamelmiddelen (refnr. Z20.000384/25680). 
 
Eerst volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure. Daarna volgt een beschrijving 
van de procedure van de ter inzagelegging van de te wijzigen en aan te wijzen locaties. Tegen het 
ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van inhoudelijke reacties voorzien, 
waarbij is aangegeven of in de zienswijzen aanleiding is gevonden van de in het ontwerp 
aanwijzingsbesluit voorgestelde locaties af te wijken.  
 
 

1.  Inleiding 
 
Procedure 
 
Artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Midden-Delfland 2021 vormt de basis voor het wijzigen, 
opheffen en aanwijzen van afvalinzamellocaties. Het wijzigen, opheffen en aanwijzen van de locaties 
vindt plaats door een besluit van het college. Het is een besluit waar tegen beroep mogelijk is bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
  
Het voorliggende besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidings-
procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan dit besluit is een 
ontwerpbesluit voorafgegaan. Bij de kennisgeving is uitgegaan dat het besluit gedurende zes weken ter 
inzage is gelegd. Belanghebbenden hebben binnen deze termijn de mogelijkheid om schriftelijk of 
mondelinge zienswijzen in te dienen. De kennisgeving wordt geplaatst op de website van de gemeente 
Midden-Delfland, in het huis- aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland. Direct-belanghebbenden zijn 
hierover per brief geïnformeerd. 
 
Aangezien het besluit op basis van afdeling 3.4 Awb is voorbereid, geldt voor degene, die zich niet kan 
vinden in het dit besluit, een afwijkende beroepsprocedure dan de reguliere bezwaar- en 
beroepsprocedure. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van het 
aanwijzingsbesluit rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.  
 
Inrichtingscriteria 
Op de voorgestelde afvalinzamellocaties zijn de inrichtingscriteria inzamelvoorzieningen Gemeente 
Midden-Delfland van toepassing (gemeenteblad nr. 215837, d.d. 5 september 2019). 
 
Nota van beantwoording zienswijzen 
De beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit is opgenomen in deze nota van 
beantwoording. Het college van B&W stelt de nota van beantwoording vast samen met het besluit tot 
aanwijzen van afvalinzamellocaties. De zienswijzen zijn per locatie gerubriceerd. Per locatie is 
beoordeeld of met inachtneming van de geldende beleidsregels de zienswijzen aanleiding geven om de 
locatie niet of gewijzigd vast te stellen. De zienswijzen waarin gevraagd wordt om een andere 
aanbiedlocatie in plaats van de toegewezen aanbiedlocaties zijn apart behandeld van de overige 
zienswijzen. 
 
Communicatie 
In verband met COVID-19 is er geen informatieavond voor bewoners voor het dorp Maasland gehouden. 
Daarvoor in de plaats heeft een digitale consultatie via de website van Avalex plaatsgevonden in de 
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periode 27 maart tot 18 april 2021. Alle bewoners zijn per brief uitgenodigd om op dit platform hun 
suggesties te doen over de voorgestelde inzamelvoorzieningen. Aan de hand van de suggesties is, daar 
waar kon en mogelijk was, het ontwerp aangepast.  
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de 
gemeente Midden-Delfland, onder bekendmakingen en in De Schakel Midden-Delfland. Ook zijn er 
bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners in het dorp Maasland. In de bewonersbrief werd vermeld 
dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-
mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit tot aanwijzen van afvalinzamellocaties in het dorp Maasland lag 
van 21 mei tot 2 juli 2021 ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners die een zienswijze hebben 
ingediend krijgen de nota van beantwoording zienswijzen Maasland inclusief het besluit toegestuurd.  
 
 

2. Algemene opmerkingen 
 
In de zienswijzen komen vragen voor die een relatie met de wijze van inzameling en niet direct een relatie 
hebben met een voorgestelde inzamellocatie. Deze opmerkingen worden hieronder kort behandeld. 

1. Bewoners vrezen overlast van GFT-container in de vorm van stank en ongedierte wanneer deze 
worden aangeboden. 
Tip: Wanneer de vleesresten in een afgesloten zak bij het restafval wordt gedaan dan ontstaat er 
geen overlast van vleesvliegen en maden in de container. Containers moeten gesloten 
aangeboden worden. Door deze maatregelen wordt overlast geminimaliseerd. 

2. Bewoners vrezen dat de PMD-containers bij sterke wind zullen omwaaien waardoor er veel 
zwerfafval zal ontstaan. 
Tip: Wanneer het afvalplastic in grote PMD zakken wordt gestopt (verkrijgbaar bij 
supermarkten) en gesloten in de minicontainer wordt gedaan, dan zal het plastic, wanneer de 
container omwaait, zich niet verspreiden. 

3. Bewoners geven aan dat momenteel veel papier wordt bijgeplaatst naast de containers. 
Het is niet toegestaan dat afval naast de minicontainer wordt aangeboden. Dit is vanwege de 
papierinzameling door de verenigingen gedoogd. Door de invoering van de zijbelader kan het 
afval dat naast de container wordt aangeboden niet worden meegenomen. De gemeente zal 
tegen het naast de container aanbieden van afval eerst informerend en later handhavend 
optreden.  
Tip: Het is mogelijk om een grotere (240l) minicontainer bij Avalex voor papier te bestellen. 
Papier en karton dient klein gemaakt te worden, opdat het in de minicontainer/ondergrondse 
container past. Grote stukken karton kunnen bewoners bij de milieustraten van Avalex inleveren. 

 
 

3. Overzicht zienswijzen 
 
Het ontwerpbesluit tot aanwijzen van afvalinzamellocaties in het dorp Maasland lag van 21 mei tot 2 juli 
2021 voor belanghebbenden ter inzage. In de onderstaande tabel wordt aangegeven op welke 
afvalinzamellocaties zienswijzen zijn binnengekomen. De namen van de personen die zienswijzen 
hebben ingediend worden uit privacyoverwegingen niet in dit eindverslag opgenomen. 
De zienswijzen zijn verdeeld in twee groepen. Sommige zienswijzen gaan over verzoeken om aansluiting 
op andere aanbiedplekken en andere zienswijzen gaan over aanbiedplekken zelf. De eerste groep wordt 
behandeld in hoofdstuk 4 en de tweede in hoofdstuk 5.  
Tevens wordt in kolom Verzoek locatie wijziging aangegeven of het een zienswijze betreft waarin 
verzocht wordt om een andere aanbiedlocatie dan aangewezen. In kolom Advies wordt aangegeven of 
het verzoek gehonoreerd kan worden of niet. 
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Zienswijzen op het ontwerpbesluit aanbiedlocaties   

Nr. Nabij   Aantal  
ZW 

Verzoek locatie wijziging Advies 

AA-1 Commanderij 1 1 AA-1 naar AA-15 negatief 

AG-3 Doelstraat 3 1   

AG-5 Doelstraat 5 1   

AK-21 Het Ambacht 21 1   

AL-11 Schildtale 11 3   

AL-143 Hofsingel 143 2   

AL-16 Doelstraat 16 2 AL-16 naar AW-5 positief 

AL-5 Hofsingel 5 2 AL-5 naar AA-73 positief 

AL-5 Hofsingel 5 2   

AL-63a Hofsingel 63a 1   

AS-126 Koningin Julianaweg 126 1 AS-126 naar VD-9 positief 

AS-126 Koningin Julianaweg 126 1   

AS-132 Koningin Julianaweg 132 1   

AS-144 Koningin Julianaweg 144 4   

AW-17 Plantage 17 1 AW-17 naar AW-37 positief 

AW-17 Plantage 17 1   

BA-16 Brederode 16 2   

BB-4 De Barch 4 2   

BH-15 Kluiskade 15 1 BH-15 naar BD-1 positief 

BJ-1 Kluisweer 1 3   

BJ-16 Kluisweer 16 3   

BJ-17 Kluisweer 17 1 BJ-17 naar BJ-1 positief 

BJ-17 Kluisweer 17 1   

BK-1 Landsheer 1 1 BK-1 naar BK-12 negatief 

BK-12 Landsheer 12 1 BK-12 naar BJ-15 negatief 

BW-5 Botting 5 5   

BZ-1 Hoefslag 1 1 Zie ook BZ-2  

BZ-2 Hoefslag 2 1 Zie ook BZ-1  

EC-12 Kerkweg 12 2 EC-12 naar VB-18 positief 

GA-11 Dijkgraaf 11 2 GA-11 naar GC-39 positief 

GA-11 Dijkgraaf 11 4   

GB-14 Heemraad 14 2 GB-14 naar GB-1 positief 

GB-14 Heemraad 14 2   

GC-1 Ingeland 1 1 GC-1 naar GA-11 negatief 

GC-14 Ingeland 14 1   

GE-2 Burgemeester Groot 
Enzerinksingel 2 

1   

GE-69 Kluishof 69  1 GE-69 naar GE-12 positief 

GL-45 Werve 45 3   

GL-67 Werve 67 1   

LT-2 Haardstede 2 2   

NA-14 Baanderheer 14  1 NA-14 naar NA-2 negatief 

NB-1 Morgentale 1 1   

NG-1 Schildtale 1 2   

PB-2 Boumare 2 1   

PB-69 Boumare 69 1   
PB-95 Boumare 95 1   

PB-97 Boumare 97 1 PB-97 naar PB-95 positief 



 5 

PB-97 Boumare 97 1   

SC-51 Huis te Veldelaan 51 4   

SC-83 Huis te Veldelaan 83 1 SC-83 naar TH-43 positief 

SH-3 ’s-Herenstraat 3 1 SH-3 naar SH-17 positief 

SJ-35 ’s-Herenstraat 35 1 SJ-35 naar TB-9 positief 

SJ-36 ’s-Herenstraat 36 2 SJ-36 naar VH-1 positief 

SL-57 ’s-Herenstraat 57 4 SL-57 naar TC-40 positief 

TH-29 Prinses Beatrixlaan 29 1 TH-29 naar TR-21 positief 

TN-7 Wethouder Dijkshoornlaan 7 1   

TR-21 Drie Hoeven 21 1 TR-21 naar SC-73 positief 

VJ-30 Reynbolt van Maeslantstraat 30 1   

VL-2b Prinses Marijkelaan 2b 1 VL-2b-naar VG-3 positief 

VL-2b Prinses Marijkelaan 2b 1   

VR-21 Slot de Houvelaan 21 1 VC-21 naar VC-1f negatief 

VR-35 Slot de Houvelaan 43 1 VR-35 naar VC-1f positief 

WB-19 Haagwinde 19 1   

WD-29 Hondsdraf 29 1   

WE-28 Hondsdraf 28 1   

WH-17 Lisdodde 17 1   

WH-2 Lisdodde 2 1   

WD-36 Koningin Julianaweg 36 1 XD-36 naar VB-18 positief 

WD-36  Koningin Julianaweg 36 1   

XH-4 Meresteijn 4 1   

XH-94 Koningin Julianaweg 94 1 XH-94 naar VK-131 positief 

 Algemeen 1   

Totaal aantal zienswijzen  109   

 
 

4. Verzoeken om aansluiting andere aanbiedlocatie 
 
Een bewoner die aangesloten is op AA-1 (nabij Commanderij 1) verzoekt vanwege de aansluiting met de 
achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AA-15 (nabij Commanderij 15).   
Advies: Dit verzoek vanwege gebrek aan ruimte niet te honoreren. 
 
Bewoners die aan gesloten zijn op AL-16 (nabij Doelstraat 16) verzoeken vanwege de aansluiting met de 
achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AW-5 (nabij Plantage 5). Dit zou gelden 
voor de woningen Hofsingel 2 t/m 12. 
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Bewoners die aan gesloten zijn op AL-5 (nabij Hofsingel 5) verzoeken vanwege de aansluiting met de 
achteruitgang van de tuin de containers aan te mogen bieden op AA-73 (nabij Commanderij 73). Dit geldt 
voor de adressen Commanderij 80 en 81.  
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Een bewoner die aangesloten is op AS-126 (nabij Koningin Julianaweg 126) verzoekt om aangesloten te 
worden op VD-9 (nabij Prinses Margrietlaan 9), omdat zij afvalcontainers in de voortuin staan. 
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Een bewoner die aangesloten is op AW-17 (nabij Plantage 17) verzoekt om aangesloten te worden op 
AW-37 (nabij Plantage 37). 
Advies: Verzoek honoreren. 
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Een bewoner die aangesloten is op BH-15 (nabij Kluiskade 15) verzoekt om aangesloten te worden op een 
aanbiedplaats nabij de Hofsingel (BD-1) 
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Een bewoner die aangesloten is op BJ-17 (nabij Kluisweer 17) verzoekt om aangesloten te worden op een 
aanbiedplaats nabij de Kluisweer 1 (BJ-1). Er is een aanbiedlocatie gecreëerd aan de Meester Postlaan. 
Advies: Het adres aan te sluiten op BH-2.  
 
Een bewoner die aangesloten is op BK-1 (nabij Landsheer 1) verzoekt om aangesloten te worden op 
aanbiedplaats BK-12 (nabij Landsheer 12). Vanwege gebrek aan ruimte op BK-12 kan dit verzoek niet 
gehonoreerd worden. 
Advies: Dit verzoek niet te honoreren. 
 
Een bewoner die aangesloten zou zijn op BK-12 (nabij Landsheer 12) verzoekt om aangesloten te worden 
op aanbiedplaats BJ-15 (nabij Kluisweer 15). De in de brief aangegeven aanbiedlocaties BK-12 berust op 
een fout. Volgens de tekening zou de bewoner aangesloten zijn op BJ-1 (nabij Kluisweer 1). Vanwege de 
verdeling van de woningen over de aanbiedlocaties zouden andere woningen eerder in aanmerking 
komen om aangesloten te worden op aanbiedlocatie BJ-15. Aanbiedlocatie BJ-1 (nabij Kluisweer 1) is 
circa 30 meter verder dan naar aanbiedlocatie BJ-15. 
Advies: Dit verzoek niet te honoreren.  
 
Bewoners die aangesloten zijn op EC-12 (nabij Kerkweg 12) verzoeken, vanwege hun achteruitgang, om 
aangesloten te worden op aanbiedplaats VB-18 (nabij Graaf Dirk II laan 18).  
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Bewoners die aangesloten zijn op GA-11 (nabij Dijkgraaf 11) verzoeken, vanwege een gebrek aan een 
doorgang naar Dijkgraaf, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GC-39 (nabij Ingeland 39).  
Advies: Verzoek honoreren. 
 
Bewoners die aangesloten zijn op GB-14 (nabij Heemraad 14) verzoeken, vanwege gebrek aan ruimte 
voor deze aanbiedlocatie, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GB-1 (nabij Heemraad 1).   
Advies: Verzoek honoreren en aanbiedlocatie GB-14 laten vervallen. 
 
Een bewoner die aangesloten is op GC-1 (nabij Ingeland 1) verzoekt, vanwege onnodig lange 
loopafstanden, om aangesloten te worden op aanbiedplaats GA-11 (nabij Dijkgraaf 11). De langere 
loopafstand bedraagt circa 20 meter. Langs de aanbiedlocatie GC-1 niet geparkeerd. Bij GA-11 wel.   
Advies: Verzoek niet honoreren. 
 
Een bewoner die aangesloten is op GE-69 (nabij Kluishof 69) verzoekt, vanwege hun achteruitgang, om 
aangesloten te worden op aanbiedplaats GE-13 (nabij Kluishof 13).  
Advies: Verzoek honoreren. Dit geldt voor de adressen Kluishof 2, 4 en 6. Voor meer containers is op 
deze aanbiedplaats geen ruimte. 
 
Een bewoner die aangesloten is op NA-14(nabij Baanderheer 14) verzoekt, vanwege de achteruitgang en 
de hoge leeftijd, om de minicontainers aan te bieden bij de ondergrondse containers nabij Baanderheer 
2.   
Advies: Verzoek honoreren. Op deze locatie staat geen aanbiedlocatie gepland. De inrichtings-
criteria van de gemeente kent geen uitzondering op basis van leeftijd.  
 
Een bewoner die aangesloten is op PB-97 (nabij Boumare 97) verzoekt, vanwege het ontbreken van een 
achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie nabij Boumare 95 (PB-95)   
Advies: Verzoek honoreren.   
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Een bewoner die aangesloten is op SC-83 (nabij Huis te Veldelaan 83) verzoekt, vanwege de 
achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie nabij Prinses Beatrixlaan 43 
(TH-43).   
Advies: Verzoek honoreren. Dit verzoek geldt voor de adressen Huis te Veldelaan 68 t/m 72.    
 
Een bewoner die aangesloten is op SH-3 (nabij ’s-Herenstraat 3) verzoekt om de minicontainers aan te 
bieden op de aanbiedlocatie SH-17 (nabij ‘s –Herenstraat 17).   
Advies: Verzoek honoreren.     
 
Een bewoner die aangesloten is op SJ-35 (nabij ’s-Herenstraat 35) verzoekt, vanwege de aansluiting op de 
achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TB-9 (nabij Diepenburchstraat 
9).   
Advies: Verzoek honoreren.     
 
Bewoners die aangesloten zijn op SJ-36 (nabij ’s-Herenstraat 36) verzoeken, vanwege de aansluiting op 
de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VH-1 (nabij Oranje 
Nassaulaan 1).   
Advies: Verzoek honoreren.  
 
Bewoners die aangesloten zijn op SJ-57 (nabij ’s-Herenstraat 57) verzoeken, vanwege de aansluiting op 
de achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TC-40 (nabij 
Diepenburchstraat 40).   
Advies: Verzoek honoreren. (Betreft ’s-Herenstraat 46, 48 en 51 en Stationstraat 12)    
 
Een bewoner die aangesloten is op TH-29 (nabij Prinses Beatrixlaan 29) verzoekt, vanwege het 
ontbreken van een aansluiting, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie TR-21 (nabij 
Drie Hoeven 21).   
Advies: Verzoek honoreren.     
 
Een bewoner die aangesloten is op TR-21 (nabij Drie Hoeven 21) verzoekt, vanwege het ontbreken van 
een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie SC-73 (nabij Huis te 
Veldelaan 73).   
Advies: Verzoek honoreren. Dit geldt voor Huis te Veldelaan 64 en 66.     
 
Een bewoner die aangesloten is op VL-2b (nabij Prinses Marijkelaan 2b) verzoekt, vanwege het 
ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VG-3 (nabij 
Prinses Marijkelaan 3).   
Advies: Verzoek honoreren.      

 
Een bewoner die aangesloten is op VC-21 (nabij Slot de Houvelaan 21) verzoekt om de minicontainer aan 
te bieden op de aanbiedlocatie VC-1f (nabij Hildegaarde 1f). De bewoner geeft aan dat de doorgang naar 
VR-21 door de bewoners gemaakt. De bewoners die minicontainers naar aanbiedplek VR-21 brengen zijn 
voetgangers, waardoor er geen toestemming gevraagd hoeft te worden door de bewoners om hun 
minicontainers naar VC-21 te brengen.     
Advies: Verzoek honoreren.      

 
Een bewoner die aangesloten is op VR-35 (nabij Slot de Houvelaan 35) verzoekt, vanwege de 
achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VC-1f (nabij Hildegaard 1f).   
Advies: Verzoek honoreren.      
 
Een bewoner die aangesloten is op XD-36 (nabij Koningin Julianaweg 36) verzoekt, vanwege de 
achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VB-18 (nabij Graaf Dirk II laan).   
Advies: Verzoek honoreren.      
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Een bewoner die aangesloten is op XH-94 (nabij Koningin Julianaweg 94) verzoekt, vanwege het 
ontbreken van een achteruitgang, om de minicontainers aan te bieden op de aanbiedlocatie VK-13 (nabij 
’s Prinsensingel 13).   
Advies: Verzoek honoreren.      

 
 
5. Zienswijzen 
 
De zienswijzen zijn hieronder samengevat en per locatie weergegeven. 
 
Locatie voor aanbiedplek AG-3 nabij Doelstraat 3 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een bewoner heeft namens buren aangegeven dat deze aanbiedlocatie niet geschikt is vanwege 
het feit dat hier veel schoolkinderen langs lopen. De bewoners menen dat dit onveilig is.  
Beantwoording 
Wanneer er minicontainers op deze locatie aangeboden staan dan is het trottoir ter plaatse nog 
1,20m breed. Dat is voldoende om daar veilig langs te lopen. Daar komt bij dat de Doelstraat 
onderdeel is van de 30 km/u zone.  Een deel van de woningen (Doelstraat 26 t/m 36) hebben hun 
achteruitgang aan de Kluisweer. Deze woningen worden aangesloten op aanbiedlocatie AH-18 
(nabij Doelstraat 18). 

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Op deze aanbiedlocatie worden 
alleen de adressen Doelstraat 40 en 44 aangesloten. 
 
Locatie voor aanbiedplek AG-5 nabij Doelstraat 5 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een bewoner verzoekt om de containers enkele meters te verplaatsen, naast de inrit van de 
parkeerplaats.   
Beantwoording 
De voorgestelde locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. Omdat het om een verplaatsing 
van enkele meters gaat, kan deze locatie worden vastgesteld.   

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing gaat over een 
kleine verplaatsing van de aanbiedlocatie. Deze verplaatste aanbiedlocatie kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek AK-21 nabij Het Ambacht 21 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een bewoner verzoekt om de containers enkele meters te verplaatsen of bij achteruitgang van 
Hofsingel 31 of naast de inrit van Het Ambacht 19. Deze eerste locatie is door de bewoners reeds 
in gebruik.   
Beantwoording 
De voorgestelde locaties voldoen ook aan de inrichtingscriteria. Echter, het aanwijzen van locatie 
nabij de Hofsingel 31 betekent dat zowel AK-7 als AJ-72 naar de overkant van de straat verplaatst 
moeten worden. De verplaatsing van AJ-72 (nabij Doelstraat 72) naar de overkant van de straat is 
niet mogelijk omdat daar parkeervakken zijn gecreëerd. De verplaatsing van AK-21 naar AK-19 
kan wel. Omdat het om een verplaatsing van enkele meters gaat, kan deze locatie worden 
vastgesteld.   
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Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing gaat over een 
kleine verplaatsing van de aanbiedlocatie. Deze verplaatste aanbiedlocatie kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek AL-11 nabij Schildtale 11 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners zijn van mening dat de aanbiedlocatie verkeersonveilige situaties zal opleveren op 
de Hofsingel. Ook zijn bewoners van mening dat de bereikbaarheid van deze locatie onveilig is, 
omdat bewoners de drukke Hofsingel moeten oversteken om de containers aan te bieden. Ook 
zijn de bewoners van mening dat de afstand van de woningen van sommige bewoners te groot 
is. Tenslotte vreest een van de bewoners geluidsoverlast van minicontainer die door de steeg 
tussen Schildtale 11 en 13 worden gereden. De bewoners hebben een alternatief voorstel. 
Beantwoording 
Het alternatieve voorstel voldoet ook aan de inrichtingscriteria van de gemeente. Hierdoor 
kunnen twee bestaande aanbiedlocaties wordt aangewezen, het betreft NG-2 (nabij Schildtale 2) 
voor de adressen Schildtale 2 t/m 12 en 21 t/m 31 en Riemtale 9 t/m 15 en BP-1 (nabij Ruwaard 1) 
voor de adressen Ruwaard 1 t/m 11 en Riemtale 1 t/m 7).  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Een deel van de containers 
worden geplaatst op nieuwe aanbiedlocaties NG-2 (nabij Schildtale 2) en BP-1 (nabij Ruwaard 1). 
Hierdoor blijven zes adressen aangesloten op AL-11. De locaties kunnen worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek AL-143 nabij Hofsingel 143 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners zijn van mening dat het opheffen van groenstroken niet strookt met het landelijke 
klimaatadaptatieprogramma, ten aanzien van de regenopvang.   
Beantwoording 
De groenstrook wordt voor een deel bedekt met tegels, die waterdoorlatend zijn. Hierdoor blijft 
de groenstrook grotendeels in takt om regenwater op te kunnen vangen.   

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek AL-5 nabij Hofsingel 5 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat deze aanbiedlocatie op een uitrit gesitueerd is. De bewoners vragen 
om een andere oplossing.    
Beantwoording 
Het is niet toegestaan om een aanbiedlocatie op een uitrit te situeren. Voorgesteld wordt om de 
aanbiedplek in twee stukken te knippen en vier containers in de groenstrook links van de inrit en 
zes containers rechts van de inrit te plaatsen. De verplaatsing van de aanbiedlocatie is hierdoor 
minimaal en kan meteen worden vastgesteld.    

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De aanpassing is zodanig klein 
dat deze meteen kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek AL-63a nabij Hofsingel 63a 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie langs een drukke weg is gesitueerd en meent dat 
dit niet ideaal is. De bewoner vraagt zich af wie aansprakelijk is wanneer minicontainers 
omvallen door bijvoorbeeld de wind of door baldadige jeugd en schade veroorzaken.  
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Beantwoording 
Op deze aanbiedlocatie worden 10 minicontainers aangeboden. Die worden in ongeveer 
anderhalve minuut geleegd. Het is aan de bewoner op bij wind de containers zo snel mogelijk 
binnen te halen. Wanneer er schade wordt veroorzaakt door minicontainers dan wordt er per 
geval bekeken wie daarvoor aansprakelijk is. Er zijn geen schadegevallen door minicontainers in 
de afgelopen jaren bij de gemeente bekend.  

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek AS-126 nabij Koningin Julianaweg 126 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden 
aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto’s worden geparkeerd is dat naar zijn mening 
beter om dat zo te houden.   
Beantwoording 
Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern 
gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat op de locatie 
AR-25 de adressen Koningin Julianaweg 120 t/m 138 en 23 t/m 29 en Prinses Margrietlaan 22 en 24 
worden aangesloten. 
De consequentie van de verplaatsing is dat ook de voorgestelde aanbiedlocaties AS-116 en VL-28 
komen te vervallen. Hiervoor komt AS-108 (nabij Koningin Julianaweg 108) in de plaats voor de 
adressen Koningin Julianaweg 108 t/m 118. Ook wordt aanbiedlocatie VL-16 (nabij ’s Prinsensingel 
16) uitgebreid voor de adressen ’s Prinsensingel 18 t/ 28 en Prinses Margrietlaan 32 t/m 38. Dit kan 
op deze wijze worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek AS-132 nabij Koningin Julianaweg 132 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden 
aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto’s worden geparkeerd is dat naar zijn mening 
beter om dat zo te houden.   
Beantwoording 
Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern 
gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel in te trekken. 
 
Locatie voor aanbiedplek AS-144 nabij Koningin Julianaweg 144 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner geeft aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden 
aangeboden. Omdat er aan die kant geen auto’s worden geparkeerd is dat naar zijn mening 
beter om dat zo te houden.   
Beantwoording 
Het is correct dat de aanbiedlocatie nu aan de oneven kant van de straat is. Na intern 
gemeentelijk overleg is besloten dit zo te houden.  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat voor deze 
locatie AR-33 de adressen Koningin Julianaweg 140 t/m 150 en 31 t/m 37 en Huis te Veldelaan 81 t/m 
85 worden aangesloten. Dit kan worden vastgesteld. 
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Locatie voor aanbiedplek AW-17 nabij Plantage 17 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner geeft aan dat ter plaatse van deze aanbiedlocatie het groen pas enkele jaren met 
veel aandacht van publiek, pers en politiek is aangelegd als onderdeel van een pilot voor een 
groene inrichting van de straat. De bewoners stelt voor deze aanbiedlocatie niet in te richten en 
om de minicontainers te verdelen over de aanbiedlocaties AW-5 en AW-37 in de Plantage. 
Beantwoording 
Het voorstel van de bewoner past binnen de inrichtingscriteria van de gemeente ten aanzien van 
aanbiedlocaties. Dit voorstel kan worden gehonoreerd. Dat betekent dat de voorgestelde locatie 
AW-17 (nabij Plantage 17) komt te vervallen. De woningen Doelstraat 13 t/m 19, Plantage 1 t/m 
15, Plantage 2 t/m 14, en Hofsingel 2 t/m 12 worden aangesloten op aanbiedlocatie AW-5 (ter 
hoogte van Plantage 5). De woningen Plantage 17 t/m 37 en Plantage 16 t/m 24 worden 
aangesloten op AW-37 (nabij Plantage 37).  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Hierdoor worden de woningen 
Doelstraat 13 t/m 19, Plantage 1 t/m 15, Plantage 2 t/m 14, en Hofsingel 2 t/m 12 aangesloten op 
aanbiedlocatie AW-5 (ter hoogte van Plantage 5). De woningen Plantage 17 t/m 37 en Plantage 16 
t/m 24 worden aangesloten op AW-37 (nabij Plantage 37). Dit kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek BA-16 nabij Brederode 16 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat langs de weg bij deze aanbiedlocatie altijd wordt geparkeerd. Dit 
komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De bewoners vragen of de gemeente maatregelen 
gaat treffen om het parkeren tijdens inzameldagen tegen te gaan.    
Beantwoording 
In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2021 Midden-Delfland wordt aangegeven dat er tijdens 
inzameldagen op de aangewezen aanbiedlocatie niet geparkeerd mag worden. De gemeente wil 
de inzameling eerst testen zonder met verkeersbesluiten te werken. 

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek BB-4 nabij De Barch 4 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie op dit moment aan de oneven kant worden 
aangeboden. Omdat er langs deze kant geen auto’s worden geparkeerd is dat naar zijn mening 
beter om dat zo te houden. Het kan ook waar nu reeds de containers worden aangeboden 
(Hofsingel). 
Beantwoording 
Een aanbiedlocatie voor deze woningen is voor het inzamelvoertuig slecht te bereiken. Voor een 
aantal woningen worden de minicontainers aangeboden aan de Hofsingel. Dit zal worden 
doorgevoerd. 

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat: 
aanbiedlocatie BD-1 (nabij Hammerdreef 1) aangewezen wordt voor de woningen Hammerdreef 1 en 
2, voor Kluiskade 15c en 16, voor De Barch 2, 4 7 en 8; 
Aanbiedlocatie BB-1 (nabij De Barch 1) aangewezen wort voor de woningen De Barch, 1, 3, 5, 6 en 
Hammerdreef 4 t/m 10. Dit kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek BJ-1 nabij Kluisweer 1 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
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 Zienswijze 
De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie voor een aantal woningen aan de Burgemeester 
van der Lelykade te ver is. Ook geeft een bewoner aan dat de aanbiedlocaties aanleiding geeft 
voor geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Deze bewoners stellen voor om de aanbiedlocatie 
aan de andere kant van de weg te plaatsen.  
Beantwoording 
De afstand voor verschillende woningen aan de Burgemeester Van der Lelykade is inderdaad 
kant. Echter, dichterbij zijn er geen alternatieve aanbiedlocaties voor de zijbelader beschikbaar. 
Om de afstand zo kort mogelijk te maken zal de aanbiedplaats voor deze woningen meteen om 
de hoek bij de Kluisweer worden gepland. Het is beter om de aanbiedplaatsen aan de andere 
kant van de weg te verplaatsen. Dit kan worden doorgevoerd. 

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Dat betekent dat: 
Aanbiedlocatie AH-18 (nabij Doelstarat 18) aangewezen wordt voor de woningen van de 
Burgemeester Van der Lelykade 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15 ,16 en Doelstraat8, 16, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; 
Aanbiedlocatie BJ-1 (nabij Kluisweer 1) aangewezen wordt voor de woningen Burgemeester Van der 
Lelykade 7, 8, 9, 10, 12 en 14 en voor de woningen van Kluisweer 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 11, en 13, 
Hyndersteyn 2 t/m 8 en Keenenburg 2 t/m 10. Dit kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek BJ-16 nabij Kluisweer 16 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geeft aan dat tabel II niet correct is weer gegeven en dat adressen niet op deze 
aanbiedplaats aangesloten lijken te zijn. De bewoners vragen dit te corrigeren.  
Beantwoording 
Het is correct dat in tabel II voor deze aanbiedlocatie niet de goede woningen worden 
aangegeven. Dit wordt aangepast. Dit heeft verder geen consequenties voor de aanbiedlocatie. 
De kaart is leidend.  

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen. Tabel II wordt hiervoor 
aangepast. 
 
Locatie voor aanbiedplek BJ-17 nabij Kluisweer 17 

Tegen de voorgestelde aanwijzing van de woningen op deze aanbiedplek is een zienswijze 
ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in: 
Zienswijze 
De bewoner geeft aan dat de woningen van Burgemeester Van der Lelylaan 17 t/m 28 geen 
aansluiting hebben met de aanbiedlocaties. De bewoner verzoekt een andere aanbiedlocatie aan 
te wijzen. 
Beantwoording 
Het klopt dat bij de toewijzing van de woningen op deze aanbiedlocatie iets niet goed is gegaan. 
Deze woningen kunnen hun minicontainers aanbieden op locatie BH-2 (nabij Kluiskade 2). 

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de woningen Burgemeester 
van der Lelykade 17 t/m 28 en voor de woningen Kluiskade 1 t/m 7 wordt aanbiedlocatie BH-2 
gecreëerd aan de Meester Postlaan. Dit betekent dat aanbiedlocatie BH-15 (nabij Kluisweer 15) aan 
de overkant van de straat komt en is bestemd voor de adressen Kluiskade 10 t/m 15b). Dit kan 
worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek BW-5 nabij Botting 5 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen 
houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geeft aan dat op deze locatie onvoldoende ruimte is de minicontainers aan te 
bieden.   
Beantwoording 
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Geconstateerd is dat op deze locatie inderdaad niet zoveel minicontainers als wordt voorgesteld 
geplaatst kunnen worden. Er wordt voor een aantal bewoners een aanvullende aanbiedlocatie 
aangewezen aan de Hofsingel. Op aanbiedlocatie BW-5 wordt het aan minicontainers die daar 
wordt aangeboden gereduceerd tot acht.   

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voor een aantal bewoners 
wordt een aanbiedplaats aan de Hofsingel gecreëerd (aanbiedlocatie BW-2 nabij Botting 2). Deze 
locatie kan worden vastgesteld.  
 
Locaties voor aanbiedplek BZ-1 nabij Hoefslag 1 en BZ-2 nabij Hoefslag 2  
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn, mede namens een aantal buren, twee 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners menen dat er onvoldoende ruimte is om op deze aanbiedlocatie zoveel 
minicontainers aan te bieden. Ook geven de bewoners aan dat wanneer de containers op de 
aanbiedlocaties staan aangeboden dat dan de straat te smal wordt voor hulpdiensten om in de 
Hoefslag te komen. De bewoners stellen alternatieve oplossingen voor.   
Beantwoording 
In overleg met bewoners is gekeken naar alternatieve oplossingen. Dit is in samenspraak met 
bewoners tot stand gekomen.  

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. Voor een aantal bewoners 
wordt een aanbiedplek aan de Hofsingel gecreëerd. Dit is BB-6 voor de woningen Hoefslag 1 t/m 7 en 
2,4. Ook wordt een aanbiedlocatie gecreëerd aan de Meester Postlaan. Dit is BD-22 voor de 
woningen Hoefslag 22 t/m 30, 39, 41 en Hammerdreef 14 t/m 22. Ook wordt er ter hoogte van 
Hoefslag 23 aanbiedlocatie BZ-23 gepland voor de woningen Hoefslag 19 t/m 25 en Hammerdreef 12. 
Tenslotte komen op aanbiedlocatie BZ-2 de woningen Hoefslag 6 t/m 20 en op de aanbiedlocatie BZ-
1 de woningen Hoefslag 9 t/m 17 en 27 t/m 37. Deze locaties kunnen worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek GA-11 nabij Dijkgraaf 11 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vier zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat het niet mogelijk is om op deze locatie minicontainers aan te bieden 
omdat langs de straat auto’s geparkeerd staan. Ook menen de bewoners dat men de 
minicontainers na het legen niet op tijd weg halen. De bewoners denken dat wanneer de 
minicontainers worden geleegd de wijk niet meer toegankelijk is voor hulpdiensten.      
Beantwoording 
De lengte van de aanbiedlocaties is maximaal 20 meter. Dat zijn ongeveer vier voertuigen. De 
locatie komt vrij voor parkeren nadat de containers zijn geleegd. Dat betekent dat de 
aanbiedlocatie slechts een deel van de dag niet gebruikt kan worden voor parkeren. Op dit 
moment is de wijk ook met geparkeerde auto’s op de aanbiedlocatie GA-11 toegankelijk voor 
hulpdiensten. Dat verandert niet wanneer het inzamelvoertuig de minicontainers leegt.  

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek GB-14 nabij Heemraad 14 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat het niet mogelijk is om op deze locatie minicontainers aan te bieden 
omdat langs de straat auto’s geparkeerd staan. Ook menen de bewoners dat men de 
minicontainers na het legen niet op tijd weg halen. De bewoners denken dat wanneer de 
minicontainers worden geleegd de gehele wijk voor onder andere hulpdiensten niet meer 
toegankelijk is.     
Beantwoording 
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De lengte van deze aanbiedlocaties is maximaal 20 meter. Dat zijn ongeveer vier voertuigen. De 
locatie komt vrij voor parkeren nadat de containers zijn geleegd. Het is dan mogelijk om auto’s te 
parkeren. Dat betekent dat de aanbiedlocatie slechts een gedeelte van de dag niet gebruikt kan 
worden voor parkeren. Op dit moment is de wijk ook met geparkeerde auto’s op de 
aanbiedlocatie GA-11 toegankelijk voor onder meer hulpdiensten. Dat verandert niet wanneer 
het inzamelvoertuig de minicontainers leegt.  

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek GC-14 nabij Ingeland 14 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner is het niet eens met de invoering van de nieuwe manier van inzamelen. De bewoner 
meent dat dit te veel ten koste gaat van parkeergelegenheid. De bewoner stelt voor het afval 
met ondergrondse containers in te zamelen.      
Beantwoording 
De keuze om van de nieuwe manier van inzamelen is genomen door de gemeenteraad. Het is 
niet mogelijk om tegen dit besluit zienswijzen in te dienen. Op de voor de bewoner aangewezen 
aanbiedlocatie kunnen geen auto’s worden geparkeerd. Hierdoor gaat de aanbiedlocatie hier 
niet ten koste van parkeerruimte. Ook de keuze om het afval niet met ondergrondse containers 
in te zamelen is gemaakt door de gemeenteraad. Een belangrijk argument hiervoor was dat de 
inzameling met minicontainers een veel beter scheidingsgedrag oplevert.  

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen. 
 
Locatie voor aanbiedplek GE-2 nabij Burgemeester Groot Enzerinksingel 2 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vindt de afstand naar deze aanbiedlocatie te ver lopen.      
Beantwoording 
Inzameling op de Kluiskade is niet mogelijk omdat het inzamelvoertuig dan achteruit moet 
rijden. Dat laatste is niet toegestaan. Het is mogelijk om aan de Kerkweg een aanbiedlocatie (EL-
1) te creëren voor de adressen Trekkade 1 en Kluiskade 26. De loopafstand is dan korter.  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de adressen Trekkade 1 en 
Kluiskade 26 wordt aan de Kerkweg aanbiedlocatie EL-1 gecreëerd. Op de locatie GE-2 worden 
tevens de woningen Kluiskade 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, en 25 aangesloten. Deze 
nieuwe locatie kan worden vastgesteld.  
 
Locatie voor aanbiedplek GL-45 nabij Werve 45 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn drie zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners vinden de Werve ongeschikt voor de afvalinzameling met de zijbelader, omdat dit 
te veel parkeerruimte zal innemen. Een van de bewoners meent dat de Werve te smal is om met 
een inzamelvoertuig het afval in te zamelen.       
Beantwoording 
Het klopt dat de inzameling in de Werve niet gemakkelijk is. Getracht is met een andere indeling 
de parkeervakken te ontzien. De Werve is, wanneer de auto’s alleen in de parkeervakken 
geparkeerd staan, niet te smal voor het inzamelvoertuig. 

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de Werve is een nieuwe 
indeling gemaakt. Deze kan worden vastgesteld.  
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Locatie voor aanbiedplek GL-67 nabij Werve 67 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vindt de Werve ongeschikt voor de afvalinzameling met de zijbelader, omdat dit te 
veel parkeerruimte zal innemen.       
Beantwoording 
Het klopt dat de inzameling in de Werve niet gemakkelijk is. Getracht is met een andere indeling 
de parkeervakken te ontzien. De Werve is, wanneer de auto’s alleen in de parkeervakken 
geparkeerd staan, niet te smal voor het inzamelvoertuig. 

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Voor de Werve is een nieuwe 
indeling gemaakt. Deze kan worden vastgesteld.  
 
Locatie voor aanbiedplek LT-2 nabij Haardstede 2 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners vinden de Haardstede te smal om de minicontainer te kunnen legen. Ook denken 
de bewoners dat het inzamelvoertuig niet in de Haardstede kan keren. De bewoners stellen voor 
om de minicontainers aan te bieden aan de Hofsingel nabij de bovengrondse containers voor 
glas.       
Beantwoording 
De door de bewoners voorgesteld alternatief voldoet aan de inrichtingscriteria. Aanvullend 
daarop zal aanbiedlocatie AC-6 (nabij Commandeurskade 6) aan de Hofsingel worden geplaatst 
en uitgebreid worden met de adressen Haardstede 1 t/m 15. 

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel voor deze locatie in te trekken, aanbiedlocatie 
AC-6 (nabij Commandeurskade 6) naar de Hofsingel te verplaatsen en uit te breiden voor de 
adressen Haardstede 1 t/m 15. Deze locatie kan worden vastgesteld.  
 
Locatie voor aanbiedplek NB-1 nabij Morgentale 1 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vindt de afstand naar de aanbiedplaats te ver. De bewoners is ook van mening dat 
de aanbiedplaatsen ten koste gaan van schaarse parkeerplaatsen. De bewoner vindt dat de 
afvalinzameling onveilig is tijdens de spits rond de basisscholen.        
Beantwoording 
De afstand van de woning naar de aanbiedplaats bedraagt circa 100 meter. Er is de buurt geen 
aanbiedlocatie beschikbaar die via een rijweg bereikbaar is voor het inzamelvoertuig. De 
aanbiedplekken gaan inderdaad ten koste van parkeerplaatsen. Echter, zodra de minicontainers 
geleegd en opgehaald zijn, kunnen auto’s weer parkeren. In Maasland geldt over het algemeen 
een 30 km/uur regiem. Hierdoor is de snelheid laag. De gemeente zal Avalex verzoeken om de 
omgevingen van basisscholen zo veel mogelijk te mijden tijdens spitsuren.  

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.  
 
Locatie voor aanbiedplek NG-1 nabij Schildtale 1 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn twee zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een van de bewoners is het niet eens met de invoering van de zijbelader. Deze bewoner geeft 
aan dat in deze buurt veel ouderen wonen die dan 100-150 meter met de minicontainers moeten 
lopen. De bewoners geven aan dat op deze locatie vaak auto’s geparkeerd staan. Een van de 
bewoners stelt voor om de aanbiedlocatie aan de overkant van de straat op het trottoir aan te 
leggen.        
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Beantwoording 
De invoering van de zijbelader is een raadsbesluit geweest. Hierdoor staat dit besluit staat niet 
ter discussie. Het klopt dat bewoners soms grotere afstanden moeten afleggen omdat er in de 
buurt geen aanbiedlocatie beschikbaar die via een rijweg bereikbaar is voor het inzamelvoertuig. 
De aanbiedlocatie gaat ten koste van parkeerplaatsen. Echter, zodra de minicontainers geleegd 
en opgehaald zijn, kunnen auto’s weer parkeren. Het voorstel om de aanbiedlocatie aan de 
overkant op het trottoir te plaatsen kan voor een deel worden overgenomen. De ruimte op het 
trottoir is ongeveer 20 meter. Hierdoor zal NG-1 tot ongeveer acht meter gereduceerd kunnen 
worden. 

Advies: De zienswijzen geven aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie wordt naar 
de overkant van de straat te plaatsen. Een deel van de containers worden geplaatst op nieuwe 
aanbiedlocaties NG-2 (nabij Schildtale 2) en BP-1 (nabij Ruwaard 1). De locaties kunnen worden 
vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek PB-2 nabij Boumare 2 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest stankoverlast. Dit komt volgens de bewoner omdat zijn erfgrens 30-50 cm 
van de opgestelde minicontainers bevindt. De bewoner meent dat de minicontainers het trottoir 
zullen blokkeren. De bewoner denkt dat hierdoor zullen onveilige verkeersituaties gaan 
ontstaan, omdat de voetgangers over de weg gaan lopen. De bewoner stelt voor om de 
aanbiedlocatie aan de overkant van de weg te plaatsen.         
Beantwoording 
De minicontainers dienen gesloten te worden aangeboden. Hierdoor zal er geen stankoverlast 
ontstaan. De breedte van het trottoir ter plaatse is 2,20 meter. Wanneer de minicontainers in een 
rij worden opgesteld dan blijft er nog 1,50 meter over. Dat is voldoende ruimte voor een 
voetganger en invalide mensen om de rij minicontainers over het trottoir te passeren. Het 
voorstel voor een alternatieve locatie zal worden gebruikt door de bewoners van het blok dat 
onlangs is opgeleverd.    

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.  
 
Locatie voor aanbiedplek PB-69 nabij Boumare 69 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner is van mening dat de voorgestelde aanbiedlocaties in de Boumare niet mogelijk zijn, 
omdat dit ten koste zou gaan van groen en van parkeerplaatsen.     
Beantwoording 
Het is niet juist dat de realisatie van aanbiedlocatie in de Boumare ten koste zal gaan van 
groenvoorzieningen. De minicontainer dienen op de straat aangeboden te worden. Daar is 
voldoende ruimte voor. De parkeerplaatsen in de Boumare zijn gemaakt in daarvoor aangelegde 
parkeervakken. Het is niet de bedoeling dat langs de Boumare geparkeerd zou worden. Echter, 
zodra de minicontainers er niet staan, kunnen daar auto’s parkeren. 

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.  
 
Locatie voor aanbiedplek PB-95 nabij Boumare 95 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner denkt dat door de plaatsing van minicontainers op deze locatie de doorgang voor 
voetgangers, mensen in rolstoelen en mensen met kinderwagens worden gehinderd.     
Beantwoording 
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De aanbiedlocatie wordt gerealiseerd voor de lage heg. Hierdoor wordt de doorgang niet 
gehinderd.  

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.  
 
Locatie voor aanbiedplek PB-97 nabij Boumare 97 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vindt het onacceptabel dat de aanleg van de aanbiedplaatsen ten kosten gaat van 
de hagen. De bewoner stelt voor de minicontainers op de nabij gelegen brug te zetten.      
Beantwoording 
Het is niet juist dat de realisatie van aanbiedlocatie in de Boumare ten koste zal gaan van 
groenvoorzieningen. De minicontainer dienen op de straat aangeboden te worden. Daar is 
voldoende ruimte voor. De suggestie om zo veel mogelijk aanbiedplekken te realiseren daar 
waar meer ruimte is (zoals de brug) zal worden meegenomen. Aanbiedlocaties worden alleen op 
het wegdek geplaatst wanneer daar geen auto’s geparkeerd staan.  

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie PB-121 (nabij 
Boumare 121) wordt ingekort en PB-132 (nabij Boumare 132) wordt uitgebreid. 
 
Locatie voor aanbiedplek SC-51 nabij Huis te Veldelaan 51 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek zijn vier zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijzen houden samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoners geven aan dat de aanbiedlocatie ten koste gaat van parkeergelegenheid. Ook 
menen de bewoners dat de aanbiedlocatie de achteruitgang blokkeert. Bewoners stellen voor de 
aanbiedlocatie te verplaatsen naar een locatie waar geen auto’s staan geparkeerd. 
Beantwoording 
De voorgestelde alternatieve aanbiedlocatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente 
zal de voorgestelde aanbiedlocatie daarna toe verplaatsen.   

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedlocatie SC-51 wordt 
verplaatst naar de voorkant van Huis te Veldelaan 51. Deze locatie kan worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek TN-7 nabij Wethouder Dijkshoornlaan 7 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner geeft aan dat aan de kant waar nu de aanbiedplekken zijn gepland er altijd auto’s 
staan geparkeerd. De bewoner stelt voor om de aanbiedplekken naar de andere kant van de 
straat in de aanwezige groenstrook te verplaatsen.  
Beantwoording 
De voorgestelde alternatieve aanbiedlocatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente 
zal de voorgestelde aanbiedlocaties daarna toe verplaatsen.   

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. Zowel de locatie TN-7 (nabij 
Wethouder Dijkshoornlaan 7 als locatie TN-1b (nabij Wethouder Dijkshoornlaan 1b) worden naar de 
overkant van de straat in de groen stroken geplaatst. Deze locatie kunnen worden vastgesteld. 
 
Locatie voor aanbiedplek VJ-30 nabij Reynbolt van Maeslantstraat 30 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest dat de aanbiedplek niet vrij is tijdens inzameldagen, omdat hier op het 
trottoir auto’s staan geparkeerd. De bewoner geeft aan dat wanneer het fout parkeren wordt 
aangepakt het plan beter uitvoerbaar is.   
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Beantwoording 
In eerste instantie zal de gemeente geen parkeermaatregelen nemen voor de invoering van de 
zijbelader. Wanneer excessen ontstaan dan zijn maatregelen mogelijk. De gemeente verwacht 
dat de meest bewoners hieraan zullen meewerken en handhaving niet nodig zal zijn.    

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.  
 
Locatie voor aanbiedplek VL-2b nabij Prinses Marijkelaan 2b 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest dat de aanbiedplek zijn inrit zal blokkeren. De bewoner verzoekt om de 
aanbiedplek op te schuiven richting de Prinses Marijkelaan.   
Beantwoording 
Het is niet toegestaan dat een aanbiedplek een uitrit blokkeert. De gemeente zal de aanbiedplek 
opschuiven richting de Prinses Marijelaan.     

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt zodanig 
geplaatst dat de inrit niet wordt geblokkeerd.   
 
Locatie voor aanbiedplek WB-19 nabij Haagwinde 19 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest dat, vanwege het parkeren, het moeilijk wordt om hier minicontainers aan te 
bieden. De bewoner stelt voor de aanbiedplek in het groen te zetten voor het daar aanwezige 
speeltuintje.   
Beantwoording 
De voorgesteld alternatieve locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de 
aanbiedplek verplaatsen naar WB-14 (nabij Haagwinde 14).     

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De verplaatsing is zodanig dat de 
voorgestelde alternatieve locatie WB-14 (nabij Haagwinde 14) kan worden vastgesteld.   
 
Locatie voor aanbiedplek WB-29 nabij Hondsdraf 29 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een eigenaar van een woning is van mening dat deze locatie slecht is gekozen. Deze mening is 
gevormd doordat er in deze bocht altijd geparkeerd wordt. Tevens denkt deze eigenaar dat de 
aanbiedplek volledig onbeschut staat voor heersende stormwinden. Dit zal aanleiding geven tot 
het omvallen van met name de minicontainers voor PMD en het ontstaan van zwerfafval. De 
eigenaar stelt voor om WD-29 te combineren met WE-14 en in het midden tussen Hondsdraf 14 
en 16 te plaatsen. 
Beantwoording 
Voor de zijbelader dienen de minicontainers in een rij aangeboden te worden. Dat kan niet op de 
voorgestelde alternatieve locatie. Deze is derhalve niet geschikt. Het inzamelen van 
huishoudelijk afval betreft vijf dagen in de vier weken. Op deze dagen moet het mogelijk zijn om 
de plekken waar al niet geparkeerd mag worden, vrij te houden. Ook op de voorgesteld 
alternatieve locatie zullen aangeboden minicontainers kunnen omwaaien bij stormwinden. Om 
te voorkomen dat er zwerfafval ontstaat is het raadzaam om het PMD eerst in een grote 
doorzichtige plastic zak te doen en daarna in de minicontainer. Deze plastic zakken zijn 
verkrijgbaar bij alle supermarkten. 

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.   
 
Locatie voor aanbiedplek WE-28 nabij Hondsdraf 28 
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Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

Een bewoner geeft aan dat een tweetal adressen niet ingetekend zijn op de kaart. Deze adressen 
komen uit bij aanbiedplek WE-28. Deze bewoner vraagt zich af of het plan wel uitvoerbaar is, 
omdat de aanbiedplek achter een rij geparkeerd auto’s is gesitueerd. Het legen van de container 
is dan alleen mogelijk wanneer de geparkeerd auto’s weg zijn. 
Beantwoording 
De aanbiedplek bevindt zich in de bocht van de straat. Het is niet toegestaan om in een bocht te 
parkeren. Feitelijk is dan de situatie dat 23 dagen van de 28 het gedoogd wordt om in de bocht te 
parkeren en dat het op vijf van de 28 dagen dat niet kan.  

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.   
 
Locatie voor aanbiedplek WH-17 nabij Lisdodde 17 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest dat, vanwege het parkeren, het moeilijk wordt om hier minicontainers aan te 
bieden. De bewoner stelt voor de aanbiedplek in het groen te zetten voor het daar aanwezige 
speeltuintje   
Beantwoording 
De voorgesteld alternatieve locatie voldoet ook aan de inrichtingscriteria. De gemeente zal de 
aanbiedplek verplaatsen naar WB-6 (nabij Haagwinde 6).     

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De verplaatsing is zodanig dat de 
voorgestelde alternatieve locatie WB-6 (nabij Haagwinde 6) kan worden vastgesteld.   
 
Locatie voor aanbiedplek WH-2 nabij Lisdodde 2 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner verbaast zich dat de aanbiedplek gesitueerd is in de bocht aan de Burgemeester 
Groot Enzerinksingel. Komend vanuit de Lisdodde is er weinig zicht op de bocht, zeker wanneer 
daar een inzamelvoertuig de minicontainers staat te legen.  
Beantwoording 
De afstand tot de bocht is groot genoeg om achter een inzamelvoertuig eventueel aankomend 
verkeer te zien. De aanwezigheid van een inzamelvoertuig zorgt er voor dat mensen hun 
snelheid zullen aanpassen. Ook omdat het verkeer om het inzamelvoertuig heen wil rijden en het 
vervolgens op de ander weghelft komt. Verder zal het inzamelvoertuig in circa drie minuten de 
aanwezige minicontainer hebben geleegd. Tenslotte is deze weg onderdeel van een 30 km/uur 
zone. 

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel aan te passen.   
 
Locatie voor aanbiedplek WD-36 nabij Koningin Julianaweg 36 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner vreest dat de aanbiedplek zijn inrit zal blokkeren. De bewoner verzoekt om de 
aanbiedplek naar het noorden toe op te schuiven.   
Beantwoording 
Het is niet toegestaan dat een aanbiedplek een uitrit blokkeert. De gemeente zal de aanbiedplek 
naar het noorden toe opschuiven.     

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt zodanig 
geplaatst dat de inrit niet wordt geblokkeerd.   
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Locatie voor aanbiedplek XK-4 nabij Meresteijn 4 
Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze aanbiedplek is één zienswijzen ingediend. Deze zienswijze 
houdt samengevat het volgende in: 
 Zienswijze 

De bewoner verzoekt om de aanbiedplek iets zuidelijker en centraler voor de aangesloten 
woningen aan te leggen op de erfgrens met de buren. Hierdoor kan de voorgesteld plek 
vrijgehouden worden voor parkeren. 
Beantwoording 
Het verzoek kan worden gehonoreerd, omdat deze aanbiedplek ook voldoet aan de 
inrichtingscriteria.      

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen. De aanbiedplek wordt centraler 
en op de erfgrens geplaatst.   
 
Algemeen 
Tegens de voorgestelde plannen en de wijze waarop deze zijn gepresenteerd is één zienswijze ingediend. 
Deze zienswijze houdt samengevat het volgende in:  
 Zienswijze 

De bewoner is van mening dat de toegankelijkheid van de informatie over het ontwerpbesluit 
zeer slecht is. De bewoner vindt dat in het taalgebruik geen rekening is gehouden met 
anderstaligen. Tevens is de bewoner van mening dat er geen rekening gehouden wordt met de 
bereikbaarheid van de informatie voor mensen die geen beschikking hebben over internet. De 
bewoner meent dat de gemeente hiermee kansenongelijkheid bij haar burgers en onvoldoende 
transparantie veroorzaakt. 
De bewoner heeft daarnaast de volgende vragen: 
a. In het ontwerpbesluit wordt het eindverslag genoemd. Dit is niet bijgevoegd. 
b. In het ontwerpbesluit wordt gesproken over inrichtingscriteria. Het is niet duidelijk waar 

deze gevonden kunnen worden. 
c. Het is niet duidelijk of de plaatsing van de minicontainers gevolgen hebben voor de 

infrastructuur. 
d. Het is niet duidelijk of de plaatsing van de minicontainers gevolgen hebben voor de 

doorstroming op het trottoir, met name voor ouderen. 
e.  Het is niet duidelijk of er maatregelen komen met betrekking tot parkeren. 
f. Als er wel maatregelen komen m.b.t. parkeren, wat zijn daar dan de effecten van. 
g. De ervaring van de bewoner is dat inspraak en het kunnen indienen van zienswijzen een 

wassenneus is en door de gemeente Midden-Delfland slechts gezien wordt als een wettelijke 
plicht. 

Beantwoording 
Het is jammer dat de bewoners de mening heeft dat de toegankelijkheid over het ontwerpbesluit 
slecht toegankelijk is. In de betreffende brief over deze inspraakprocedure wordt aangegeven 
dat wanneer bewoners vragen hebben dat zij dat via de mail of via de telefoon kunnen doen. Dat 
betekent wanneer mensen die het niet begrijpen of geen beschikking hebben over internet altijd 
hun vragen kwijt kunnen. Het klopt dat er geen rekening gehouden wordt met anderstaligen. 
Dat is niet het beleid van de overheid. Ook hiervoor kunnen anderstaligen ook gebruikmaken van 
de telefoon om hun vragen te stellen. Het komt voor dat wij bewoners in het Engels te woord 
staan. Wij delen dus de mening van de bewoner niet dat met de gevolgde procedure 
kansenongelijkheid bij haar burgers en onvoldoende transparantie wordt veroorzaakt. 
Tenslotte zullen wij ingaan op de vragen die de bewoner noemt. In vele gevallen wordt er echter 
geen vraag gesteld. 
a. Het ontwerpbesluit is zodanig opgesteld dat het uiteindelijke besluit gelijkvormig is. Dat kan 

worden gezien door dat in het ontwerpbesluit genoemd wordt hoeveel zienswijzen er zijn 
binnengekomen tijdens de inspraakperiode. Het moet de bewoner duidelijk zijn dat dit niet 
kan tijdens de inspraakperiode zelf. Het eindverslag (of de nota van beantwoording) wordt 
pas gemaakt na de inspraakperiode aan de hand van de binnengekomen zienswijzen. Het 
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zou bijzonder zijn wanneer de nota van beantwoording tijdens de inspraakperiode al zou 
bestaan.  

b. De inrichtingscriteria kunnen via de website van de gemeente worden opgezocht. De 
bewoner had ook telefonisch kunnen vragen om het document op te sturen. 

c. Het is ons niet duidelijk welke infrastructuur de bewoner hier bedoeld.  
d. In incidentele locaties zal de doorstroming op het trottoir voor voetgangers (oud en jong) 

gestremd kunnen zijn. Vaak zijn er dan mogelijkheden aan de andere kant van de straat waar 
er dan geen belemmering is.    

e. Wij zijn vooralsnog niet van plan om maatregelen te treffen met betrekking tot parkeren. De 
ervaring van gemeenten die de zijbelader hebben ingevoerd is dat dit slechts in incidentele 
gevallen noodzakelijk zal zijn. Zodra deze incidenten zich voordoen dan zullen wij daarop 
acteren.  

f. Zie antwoord bij e. 
g. Het is jammer dat de bewoner negatieve ervaringen heeft opgedaan met 

inspraakprocedures van de gemeente Midden-Delfland. Wellicht dat de bewoner aan de 
hand van deze nota van beantwoording kan constateren dat in deze inspraakprocedure een 
aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de plannen. 

Advies: Geen   
 
 

5. Resultaat 
 
Het resultaat van de ter inzagelegging van de aanbiedlocaties voor minicontainers voor het dorp 
Maasland is dat van de ongeveer 2.800 huishoudens 109 zienswijzen zijn binnengekomen (3,9%). Van 
deze zienswijzen waren 27 verzoeken om aangesloten te worden op een andere aanbiedplek. Van deze 
verzoeken zijn er 21 gehonoreerd. Over aanbiedlocaties voor minicontainers zijn 76 zienswijzen 
binnengekomen. Door van de zienswijzen zijn 25 aanbiedlocaties aangepast.   
De aanbiedlocaties waar geen zienswijzen over ontvangen kunnen worden aangewezen. 


