
  

 

 

 

  

WETHOUDER  

J . KASTJE  

POSTBUS 9900  

1201 GM HILVERSUM  

 

BEZOEKADRES:  

RAADHUIS  

DUDOKPARK 1  

TELEFOONNUMMER 14035  

WWW.HILVERSUM.NL  

 

Aan leden Gemeenteraad en commissieleden 

cc. college van B&W 

cc. pers 

 

 

 

DATUM  17 juli 2019 

ONS KENMERK  559870 

BEHANDELD DOOR  M. van Dongen 

TELEFOON (035)  629 2883 

BIJLAGEN  - 

BETREFT  
Sluiting afvaldepot Van Ghentlaan, T19/70 en 

collegevragen van 4 juli 2019 over dit afvaldepot 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van de vele bijplaatsingen en de overlast die dit veroorzaakt bij de onbemande 

afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan, heb ik besloten om deze locatie te gaan sluiten. De reden is 

de gebleken hardnekkigheid van deze problematiek, ondanks alle extra inspanningen van de GAD de 

afgelopen tijd op deze locatie. Dit besluit heb ik in samenspraak met de GAD en wethouder Scheepers 

(openbare ruimte en wijkwethouder Zuid) genomen.  

  

De gemeente en de GAD maken momenteel een plan voor de praktische uitwerking en voeren hierover 

ook het gesprek met de omwonenden. Deze uitwerking dient te voorzien in voldoende alternatieven voor 

de inwoners om hun afval heen te brengen, goede communicatie hierover en eventueel extra toezicht en 

handhaving om mogelijk resterende overlast aan te pakken.  

 

Verder ga ik in deze brief in op de vragen die op 4 juli zijn gesteld door D66 over het Afvaldepot Van 

Ghentlaan en voer ik ook mijn toezegging T19/70 uit, gedaan in de commissie Duurzaamheid & 

Bereikbaarheid van 5 juni 2019, naar aanleiding van vragen van Leefbaar Hilversum over het 

verzameldepot Van Ghentlaan. De toezegging luidt als volgt: “Wethouder Kastje zegt toe de raad te 

informeren over de uitkomst van het gesprek met de GAD. In de brief zal de wethouder tevens in gaan op 

de mogelijkheid tot het gebruik van de aanwezige camera’s.” 

 

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen van 4 juli over het afvaldepot, met voor de volledigheid 

ook de door D66 daarbij de gegeven toelichting. Ik citeer: 

 

“Aan het College van B&W, t.a.v. wethouder Kastje  

Op de onbemande afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan is er sprake van een hoge mate van 

overlast door oneigenlijk gebruik van de faciliteiten. Afval (ook chemisch en asbest) wordt gedumpt naast 

de containers ipv in de containers. Hierdoor ontstaat ook een grote hoeveelheid zwerfafval. Daarnaast 

blijkt de capaciteit van de containers niet afdoende voor de hoeveelheid afval die wordt 'aangeboden'. 

Buurtbewoners hebben hiervan al langere tijd hevige overlast van. Zij hebben regelmatig het overtollige 

afval zelf in de containers gedeponeerd in afwachting van het legen door de GAD en zwerfafval vrijwel 

dagelijks opgeruimd. 

Deze overlast speelt al langere tijd en lijkt alleen maar te zijn toe genomen na het sluiten van een 

inzamelpunt in Wijdemeren. Een camera die hielp bij de handhaving is verwijderd.” 
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Vraag 1. Is de Wethouder op de hoogte van de misstanden op de afvalinzamelingsplaats aan de Van 

Ghentlaan?  

 

Antwoord: Ja. 

 

Vraag 2. Welke contact heeft de Wethouder hierover (gehad) met de GAD? 

 

Antwoord: Dit heb ik besproken in het accountoverleg met de directie van de GAD op 6 juni en ook in 

telefonisch contact. Uiteraard is er ook ambtelijk overleg gevoerd tussen de gemeente en de GAD om tot 

een gezamenlijk advies te komen, hetgeen is besproken door mij en wethouder Scheepers. 

 

Vraag 3. Welke concrete maatregelen of acties heeft de wethouder of het GAD ondernomen? 

 

Antwoord: De GAD heeft  de volgende extra maatregelen getroffen om de problemen op de Van 

Ghentlaan aan te pakken: 

 Regelmatige controle door team Toezicht en Handhaving van de GAD, doordeweeks en elke 

zaterdag. De afgelopen maand is ook op de zondag gecontroleerd. Zij spreken bewoners aan op 

hun gedrag en delen boetes uit aan bedrijven die afval komen dumpen. 

 Er is onderzoek gedaan naar deze locatie; welke gebruikers zijn er, wat komen ze brengen, hoe 

vaak worden de containers geleegd, waar bestaan de bijplaatsingen uit etc. Het blijken  zowel 

bedrijven als huishoudens die hier hun spullen komen brengen. Dit bestaat voornamelijk uit karton 

en PMD, naast grof huishoudelijk afval zoals tuinstoelen en matrassen. De bezoekers komen uit 

zowel Hilversum als Wijdemeren.  

 Het mobiele scheidingstation is 2 x in de week geplaatst bij deze locatie, met twee medewerkers 

van de GAD. Zij hebben vanuit hun rol als beheerder en een afvalcoach de inwoners/ gebruikers 

geïnformeerd over afvalscheiding en het juiste gebruik van deze afvalinzamelingsplaats. 

 De afvalvoorzieningen bij Kerkelanden zijn uitgebreid. 

 In Wijdemeren zijn bij winkelcentra en in de wijk afvalvoorzieningen geplaatst. 

 

Vraag 4. Hoe kunt u op korte termijn zorgdragen dat de overlast voor de buurtbewoners wordt beperkt en 

overtreders van de milieuwet worden aangepakt? 

 

Antwoord: Voortzetten van het geïntensiveerde toezicht en opruimen door de GAD, zoals omschreven bij 

vraag 3. 

 

Vraag 5. Welke gevolgen heeft het sluiten van het inzamelstation in Wijdemeren gehad voor de 

afvalinzameling in de Gemeente Hilversum? 

 

Antwoord: In 2002 is de gemeente Wijdemeren ontstaan. Dit is ook het moment dat Loosdrecht bij de 

Regio kwam. Het sluiten van het kleine inzamelstation in ‘s-Graveland destijds heeft weinig gevolgen 

gehad voor de afvalinzameling in de gemeente Hilversum. Bij het sluiten van dit kleine inzamelstation zijn 

in de wijken en bij winkelcentra extra (glas en textiel) containers geplaatst. Het bezoekersaantal van het 

scheidingsstation in Hilversum en Weesp zijn licht gestegen doordat de inwoners van Loosdrecht en ‘s-

Graveland sindsdien ook van deze twee scheidingsstations gebruik maken. 

 

Vraag 6. De indertijd geplaatste CCTV-camera is onlangs verwijderd; wat is de reden hiervan? 

 

Antwoord: In het kader van de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-overleggen bij de 

Ondernemersvereniging Zuidwest (OV-ZW) is cameratoezicht als onderdeel van het KVO Kerkelanden en 

Havenkwartier aangelegd. Er is tevens een camera geplaatst bij het betreffende afvalstation. Om twee 

redenen is deze camera daar weer weggehaald. Ter eerste valt de Van Ghentlaan niet onder het KVO 

gebied, dus de locatie was fout gekozen. Ten tweede zijn camera’s in het kader van het KVO geplaatst ter 

‘zaaksbescherming’ in de KVO gebieden. In dit geval is van zaaksbescherming geen sprake, maar ze 

hangen daar ter opsporing van strafbare feiten en dat is niet toegestaan zonder raadsbesluit. Om 

bovenstaande redenen hebben we de camera uit het KVO-convenant daar weer weggehaald en voor de 

OV-ZW beschikbaar gesteld. 
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Vraag 7. Kunt U op zeer korte termijn besluiten tot het permanent (danwel tijdelijk) een CCTV camera 

plaatsen om milieudelicten te constateren en de daders te vervolgen? 

 

Antwoord: Nee, de gemeente mag alleen camera’s ophangen als de raad daartoe besloten heeft. De raad 

mag dat doen als de openbare orde en veiligheid in het geding is of onder grondbeginsel afvaldumpingen 

tegen gaan. 

 

Vraag 8. Indien U de problemen aan de Van Ghentlaan met het GAD niet voldoende kunt oplossen bent U 

bereid het inzamelingsstation op deze lokatie te sluiten? 

 

Antwoord: Ja, zie bovenstaande inleiding. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te informeren.  

 

Hoogachtend, 

 

 

J. Kastje 

Wethouder Milieu en Afval 


