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Geachte heer Schouten, 

 

Op 29 september hebben wij schriftelijke vragen van u ontvangen over over de tijdelijke 

bovengrondse containers bij de Sonnevelt flat aan de Professor Fockema Anreaelaan. 

 

1. Wanneer worden de containers zoals toegezegd in de grond geplaatst? 

2. Hoe is de communicatie hierover met de omwonenden gegaan? 

3. Waarom staan de containers zolang bovengronds? 

4. Wie is er verantwoordelijk voor deze vreemde, maar vooral ongewenste gang van zaken? 

 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt: 

 

1. De containers worden geplaatst als de definitieve locatie is vastgesteld door het college en de 

hierbij geldende procedure (Algemene wet bestuursrecht) is doorlopen. De mogelijkheid om 

een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit is inmiddels afgelopen. In oktober zal de 

definitieve locatie en de reactie op de zienswijzen worden voorgelegd aan het college. Na 

goedkeuring volgt er een bezwaartermijn van zes weken. Mochten er geen bezwaren op het 

definitieve besluit binnenkomen, dan zullen de ondergrondse containers bij de Sonnevelt flat 

geplaatst worden in november van dit jaar.  

 

2. Voor de zomer heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Eemland Wonen, RMN en de 

gemeente Baarn om tot een nieuwe locatie te komen voor de ondergrondse containers. De 

communicatie met de bewoners is verlopen via Eemland Wonen. Na meldingen over 

bijplaatsingen en bereikbaarheid zijn in juli van dit jaar verbodsborden bij de tijdelijke 

containers geplaatst en zijn tussen de containers opstapjes geplaatst zodat het makkelijker is 

om afval te deponeren. Daarnaast controleert de buitendienst van de gemeente Baarn 

dagelijks op bijplaatsingen, die zo nodig worden verwijderd. Het aantal meldingen en klachten 

is daarna enorm afgenomen. In oktober starten wij samen met RMN en Eemland Wonen een 

project dat erop gericht is bijplaatsingen bij ondergrondse containers te verminderen. We 

doen dit samen met een bureau dat gespecialiseerd is in gedragsverandering. De locatie bij de 

Sonnevelt flat is een van de locaties die in dit project opgepakt zal worden.  
 

3. In eerste instantie is samen met RMN en omwonenden voor een locatie gekozen die meer in 

de buurt lag van de oude ondergrondse containers. De grond was echter in eigendom van 

Eemland Wonen, die de nieuw gekozen locatie afkeurde. De oude ondergrondse containers 

waren in deze fase al verwijderd. Samen met Eemland Wonen, RMN en gemeente Baarn is 

vervolgens voor een locatie gekozen die dichter in de buurt van de Professor Fockema 

Andreaelaan ligt. Om de omwonenden in de straat (de bewoners die in eerdere instantie 

hadden aangegeven de containers meer bij de oude locatie te plaatsen) de kans te geven te 
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reageren op deze nieuwe locatie, is er een uitgebreide procedure conform de Awb opgestart, 

die ongeveer 22 weken in beslag neemt. Deze procedure is bijvoorbeeld ook toegepast bij de 

ondergrondse containers die geplaatst zijn in het kader van de invoering van omgekeerd 

inzamelen.  

 

4. Het vervangen van bestaande containers bij hoogbouw, is een traject dat samen met de 

gebruikers (in dit geval Eemland Wonen), de gemeente Baarn en RMN wordt opgepakt. Door 

onduidelijkheden over het eigendom van de grond onder de container, het 

communicatietraject tussen de verschillende betrokken partijen en het vaststellen van de 

nieuwe locatie heeft het op deze specifieke locatie langer geduurd dan gebruikelijk, waarbij 

de oude containers (helaas) al verwijderd waren.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Baarn, 

 

 

drs. A. Najib 

gemeentesecretaris 
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burgemeester 

  
 
 
 
 

 

Kopie: 

– Leden van de raad van de gemeente Baarn en steunfractieleden 

– Griffier 
 


