Stap voor stap naar de bak

Juridische procedure
De gemeente Den Haag werkt aan
een schonere stad. Bijvoorbeeld door
het plaatsen van ondergrondse

Den Haag
maakt het

mooi

schoon op orde

restafvalcontainers (ORAC’s). Om de
stad nog schoner te krijgen, moeten
vuilniszakken uit het straatbeeld

Voordelen
Met een ondergrondse container blijven de

verdwijnen. Vuilniszakken geven

straten een stuk schoner. De belangrijkste

vaak een rommelig en vervuild

•

Dagelijks en 24 uur per dag beschikbaar

straatbeeld en trekken dieren zoals

•

Afval eerder uit huis

meeuwen en ratten aan.

•

Ook voor kleine hoeveelheden

•

Minder kans op ongedierte

De komende jaren wordt de stad

•

Minder stank

daarom verder voorzien van

•

Geen zwerfafval door opengescheurde zakken

•

Schonere woonomgeving

ondergrondse containers.

voordelen zijn:

Juridische procedure

plaatsingsplan. In een nota van antwoord wordt beschreven

Voordat het college van burgemeester en wethouders besluit

hoe de gemeente is omgegaan met alle inspraakreacties.

op welke locaties containers worden geplaatst, wordt er een

Het college van burgemeester en wethouders stelt het

juridische procedure doorlopen. Belanghebbenden uit de wijk

definitieve plaatsingsplan met de nota van antwoord vast.

hebben inspraak op de plannen. De gemeente volgt hierbij de

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen een

regels voor inspraak uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

brief. Het definitieve plaatsingsplan wordt ook bekend gemaakt
via www.denhaag.nl/gemeenteberichten.

Stappen uit de juridische procedure
1. Voorbereidend onderzoek

6. Beroep

In de eerste fase zoekt de gemeente naar de beste locaties voor

Als het college het definitieve plaatsingsplan vastgesteld heeft,

de ondergrondse containers. Daarbij wordt rekening gehouden

hebben bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend en

met verschillende voorwaarden, zoals loopafstand naar de

eventuele nieuwe belanghebbenden, de mogelijkheid om

container, veiligheid en bereikbaarheid voor de vuilniswagen.

beroep in te dienen bij de Raad van State.

Er worden proefsleuven gegraven om kabels, leidingen en

De periode van beroep is zes weken. Op het collegebesluit staat

andere obstakels in de ondergrond in kaart te brengen.

vermeld hoe u in beroep kan gaan.

De gemeente stuurt alle bewoners een brief met de aan
kondiging dat de wijk overgaat op ondergrondse containers.

7. Behandeling en uitspraak van de Raad van State
De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van

2. Inspraak op ontwerp plaatsingsplan

State te volgen.

Alle locaties worden ingetekend in een ontwerp plaatsingsplan.
Deze locaties voldoen aan de voorwaarden. Na goedkeuring van

8. Uitvoering en ingebruikname

het ontwerp plaatsingsplan door het college van burgemeester

Voordat de gemeente start met het plaatsen van containers

en wethouders ligt het plan gedurende 6 weken ter inzage. In

krijgt u een brief wanneer hiermee gestart wordt.

deze periode kan een ieder een reactie (zienswijze) op de

Als de containers zijn geplaatst, krijgt u opnieuw een brief

voorgestelde locaties sturen naar de gemeente. De periode van

vanaf welke datum u de container kunt gebruiken. Vanaf dat

ter inzage legging wordt bekend gemaakt op www.denhaag.nl/

moment wordt het huisvuil (restafval) niet meer op de

gemeenteberichten en het (digitale) Gemeenteblad.

gebruikelijke dag bij u opgehaald.

Gaat u een zienswijze indienen?

Plaatsen van de containers

Houdt u rekening met het volgende:

Het plaatsen van de ondergrondse containers gaat als volgt:

• Wilt u een reactie sturen over het plaatsingsplan? Zorg er dan

• Bewoners ontvangen een brief over de werkzaamheden.

voor dat uw reactie binnen de aangegeven periode bij de
gemeente Den Haag binnenkomt.
• Heeft u een suggestie voor een alternatieve locatie?

• De aannemer plaatst een parkeerverbod op de plek waar de
containers komen.
• De locatie wordt op de grond gemarkeerd. Let op: het gebied

Benoem deze dan in uw inspraakreactie. De gemeente kan

is altijd groter dan de daadwerkelijke ruimte die de

deze dan onderzoeken. Hoe u een zienswijze kunt indienen

containers innemen.

staat op de website.

• De betonnen bakken worden in de grond gezet.
Daarna worden de bakken afgesloten met een dekplaat.

3. Informatieavond

De container wordt pas geplaatst als de gehele wijk is

Tijdens de inzageperiode wordt in uw wijk een informatie

voorzien van funderingen.

avond gehouden. Hier krijgen de bewoners de gelegenheid

Dat kan een paar maanden duren.

vragen te stellen over de plannen en de locaties.

• De straat wordt binnen enkele dagen dicht gemaakt.

De informatieavond is bedoeld om informatie uit te wisselen.

• Als de betonnen bakken voor de containers in de hele wijk

Inspraakreacties kunnen op deze avond niet worden gegeven.

geplaatst zijn, worden de containers ingehesen.
• U ontvangt een brief met de datum waarop u van de

4. Verwerken van inspraakreacties

container gebruik kunt maken. Vanaf die dag wordt er geen

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt.

huisvuil meer langs de straat opgehaald.

Suggesties voor andere locaties worden onderzocht. Het is
mogelijk dat hier opnieuw proefsleuven voor worden gegraven.
Voor vragen kunt u terecht bij oracs@denhaag.nl.
5. Nota van antwoord en definitief plaatsingsplan

www.denhaag.nl/afval.

Alle inspraakreacties worden verwerkt in het definitieve
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