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Veel gestelde vragen bij inspraakprocedures voor 
spreidingsplan ondergrondse containers (OGC) 
 

Is  de  gemeente  verplicht  om  voor  de  locatiebepaling  van  ondergrondse  

containers  een inspraakprocedure (uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure) te doorlopen? 
Conform  afdeling 3.4 van de Algemene  wet  bestuursrecht kan bij  het  besluit om een  

voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers vast te stellen een uniforme voorbereiding 

procedure opgestart en doorlopen worden. Burgers krijgen met het doorlopen van deze 

procedure het recht tot inspraak. De gemeente is dus niet verplicht om deze procedure te 

doorlopen, maar de gemeente vindt participatie en inspraak van de burgers belangrijk. Zij 

zijn immers de hoofdgebruikers van de openbare ruimte. 

Hoe lang duurt een inspraaktraject? 
Een inspraaktraject bestaat uit verschillende stappen: 

1. Het voorlopig spreidingsplan OGC ligt ter inzage voor een periode van 6 weken. Iedereen 

mag binnen deze termijn een zienswijze indienen; 

2. De gemeente verzamelt alle inspraakreacties (zienswijzen) en geven het college van 

B&W een advies over de te geven antwoorden. Het college neemt een besluit over het  

inspraakschrift en het definitief spreidingsplan. In het verleden is voorgekomen dat 

spreidingsplannen gewijzigd en ongewijzigd zijn vastgesteld. De termijn voor de 

voorbereidingen en het nemen van het besluit bedraagt circa 1-2 maanden en is 

afhankelijk van de hoeveelheid en aangedragen reacties; 

3. Nadat het besluit (definitief  spreidingsplan) is genomen wordt met een beroepsprocedure 

de kans geboden om in beroep te gaan bij de rechter. Iedereen die een inspraakreactie 

heeft ingediend, wordt hierover ingelicht. 

Kan de plaatsing van OGC tegengaan worden? 
Het plaatsen van OGC is gemeentelijk beleid en is in 2005 door de raad vastgesteld. De 

bedoeling is dat in de gemeente Vlissingen al het afval in de toekomst ondergronds  wordt  

ingezameld. Wel is inspraak mogelijk op de locatie van de ondergrondse containers. 

Met welke toetscriteria  wordt rekening gehouden bij de locatiebepaling van 

een OGC en  zijn relevant bij een inspraakreactie? 
De randvoorwaarden bij het plaatsen van ondergrondse containers zijn: 

 (Loop)afstand (maximaal 75 meter, met toestemming van het college B&W maximaal 

125 meter; 

 Bereikbaarheid (bereikbaarheid van OGC mag verkeer niet belemmeren en dient 

bereikbaar te zijn voor vuilniswagen); 

 Verkeersveiligheid (de OGC mag de verkeersveiligheid niet significant negatief 

beïnvloeden); 

 Parkeerplaatsen (streven is om zo min mogelijk parkeerplaatsen op te offeren); 

 Bomen (streven is om bomen zoveel mogelijk te sparen); 

 Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten (waaronder  

ondergrondse obstakels). 
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Voor wie is de OGC bedoeld? 
Het gebruik van de OGC is bedoeld voor de gebruikersgroepen die hiervoor zijn vastgesteld. 

Via een brief worden de gebruikers die hun restafval dienen aan te bieden aan een bepaalde 

OGC op de hoogte gesteld. 

Wanneer zal de gemeente de OGC plaatsen en wanneer worden ze in gebruik 

genomen? 
Dit is deels afhankelijk van de planning van overige werkzaamheden in de buurt (wegen, 

riool, groen en dergelijke). De werkzaamheden worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd 

om de overlast voor de gebruikers van de openbare ruimte zo veel mogelijk te beperken. 

Voor welk afval is de restafval OGC bedoeld? 
Al het afval dat u ook in de zwarte kliko’s mocht gooien. 

Wat gebeurt er met de groene GFT container? 
Voorlopig blijven de groene containers voor GFT nog gewoon bestaan. De beoogde OGC 

zijn ter vervanging van de restafvalcontainers en/of een aanvulling op de inzameling van 

papier, glas, kunststof en/of textiel. 

Wat gebeurt er met de zwarte restafval containers (kliko’s)? 
U ontvangt een brief van de gemeente waarin de werkwijze staat omschreven. Na plaatsing 

van de OGC en de brief worden de kliko’s ingenomen. 

Wanneer kunnen mensen afval aanbieden bij de OGC 
U kunt uw afval in een OGC storten tussen 7.00-22.00 uur ’s avonds. U mag geen zakken 

met afval bij of naast de ondergrondse container plaatsen. 

Zorgen de OGC voor stankoverlast? 
De overlast door stank is beduidend minder dan bij de huidige kliko’s. Daar zijn verschillende 

redenen voor: 

 Afval wordt ondergronds opgeslagen, daar is het kouder dan boven de grond; 

 De stortkoker is voorzien van een rubberen afsluiting; 

 De OGC wordt 2 keer per jaar gereinigd; 

 Als toch stankoverlast wordt geconstateerd zal de gemeente na een melding de  

OGC reinigingen. 

Komt er ongedierte af op de OGC? 
De OGC is een afgesloten bak met daarop een stortkoker die voorzien is van een klep. De 

kans  op ongedierte is daarom zeer gering. 

Wat als het afval niet door de klep/stortkoker past? 
Grof huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld een bank, tafel, bed en dergelijke) mag niet in  

een OGC worden gestort of naast een OGC worden gezet. Dit afval wordt gratis afgehaald 

op verschillende ophaaldagen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 

0118. De exacte ophaaldagen en overige informatie staan op de gemeentelijke website. Wilt 

u grofvuil laten ophalen op een ander tijdstip dan de reguliere inzameldagen? Dan worden 

hiervoor kosten in rekening gebracht. 
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Wat doet de gemeente als mensen afval naast/bij de OGC zetten? 
De gemeente ruimt dat op nadat een melding is gemaakt. Als dit regelmatig voorkomt, 

worden extra acties ondernomen. Afhankelijk van de oorzaak wordt een passende oplossing 

gezocht. 

Waar kan ik een melding maken? 
Constateert u dat uw afval niet in de OGC kwijt kunt omdat deze vol is? Of omdat er een 

andere storing is? Dan vragen wij u dit te melden via de QR-code die op de container staat, 

via de MijnGemeente APP of via telefoon 14 0118. Buiten kantooruren kunt u in geval van 

nood bellen naar (06) 12 15 45 64. 
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