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ongevraagd advies overlast aÍvalcontainers

Geachte heer/mevrouw Duymaer van Twist,

ln uw brief van 11 september geeft u ons het advies om de overlast die
wordt veroorzaakt door de minicontainers op straat aan te pakken. U vraagt
daarbij informatie hoe wij de zaken geregeld hebben. Wij nemen uw advies
ter harte en geven in dez3 brief graag antwoord !P 

uw 
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Minicontainers in de openbare ruimte
Een minicontainer moet worden gestald op eigen terrein. Alleen op de
inzameldag mag de minicontainer ter lediging worden aangeboden aan de
openbare weg. Hierbij zijn 2 actoren die bepalen hoe de minicontainers in

de openbare ruimte staan; de bewoners/gebruikers van de minicontainers
en de vuilnismensen.

Bewoners/gebruikers
Er gelden regels bij het aanbieden van een minicontainer aan de openbare
weg. Deze regels staan in de APV en het Verzamelbesluit 2014 behorende
bij de afvalstoffenverordening 2013. De strekking van deze regels is dat de
minicontainers zo kort mogelijk in de openbare ruimte staan en dan wel zo
dat de veiligheid niet in het geding is en de doorgang niet wordt belemmerd.

Vuilnismensen
Wij hebben de afvalinzameling uitbesteed aan Avalex. ln de
dienstverleningsovereenkomst met Avalex is opgenomen dat de
minicontainers na lediging op een nette manier moeten worden
teruggeplaatst. ln de overleggen met Avalex is dit een terugkerend
ondenruerp en wordt het belang van het netjes terugplaatsen steeds
benadrukt.
Het kan gebeuren dat de vuilnismensen de minicontainers netjes hebben
terug geplaatst en dat de eerste bewoner die zijn minicontainer terug wil

halen, de middelste wil pakken. Deze persoon kan dan een aantal
minicontainers opzij zetten om zijn eigen minicontainer te pakken. Vaak
worden de verplaatste minicontainers niet netjes terug geplaatst en blijven
vervolgens in de weg staan.
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Datum ln het kort hebben alle regels tot doel de minicontainers zo kort mogelijk in

1+10-2015 de openbare ruimte te hebben en als ze in de openbare ruimte staan, dan

?öà[ï#" op zo'n manier dat er zo min mogelijk overlast door ondervonden wordt.

Helaas is het met een krappe openbare ruimte waar veelwijken in Delft
mee te maken hebben, lastig aanbiedplekken te vinden waar helemaal geen

overlast is. Uiteraard is het uitgangspunt altijd de overlast zo veel mogelijk
te bePerken.

Afspraken
U vraagt in uw brief naar informatie over de gemaakte afspraken
hieromtrent.

Contractuele afspraken met Avalex
De afspraken omtrent de uitvoering staan vast in de
dienstverleningsovereenkomst. ln artikel '1.2 onder de derde bullet staat het
volgende:

1 .2 verantwoordeliikheden Avalex
. Minicontainers:

o Avalex ledigt alleen minicontainers die zonder morsen
kunnen worden verreden en mechanisch kunnen worden
geledigd;

o Het maximale gewicht van de minicontainer is 45 kilo;

o Avalex zet de container na lediging netjes terug op de
aanbiedPlaats;

o Avalex haalt gemiste inzameldagen in op tevoren
vastgestelde dagen(afvalkalender).

Handhaven
Voor de reinigingsinspectie is 96 uur per week beschikbaar, verdeeld over
meerdere fte's (medewerkers). Deze capaciteit worden zo efficiënt mogelijk
ingezet. Op basis van meldingen worden gerichte toezicht acties en
wanneer nodig handhaafacties uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de naleving
van de regels door burgers als door de vuilnismensen.

Microbereikbaarheid
De bestuurlijke aandacht gaat uit naar een nieuw beleidsterrein;
microbereikbaarheid. Ofiruel, de bereikbaarheid van het langzame verkeer,
de voetganger (met of zonder rollator), de rolstoel en de scootmobiel. Vanuit
dit beleidsveld wordt de totale bereikbaarheid bezien, van losliggende
stoeptegels tot een te smalle doorgang door de plaatsing van
wildgeparkeerde fietsen. Ook de plaatsing van minicontainers zal in dit
beleid worden meegenomen.
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Concrete probleemlocatie?
Als u kunt aangeven welke locatie(s) specifiek overlast geven, dan kunnen
wij de overlast onderzoeken en wellicht beperken door middel van
handhaving of andere maatregelen.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Dan horen we dat graag. U kunt hiervoor contact
opnemen met mevrouw M. van den Berg op telefoonnummer
015 - 260 1915. Of stuur een e-mail naar mvdberg@delft.nl.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

)Ott. G.A.A' Verkerk

di;. TlN, Andriessen l's'
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