
[Besluit tot vaststelling intrekken containerlocatie Catharina Beersmansstraat 

103] 

De Concerndirecteur Stadsbeheer, 

Gelet op: 

  

1. Artikel 4 Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 

2. Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018 

3. Bouwbesluit 2020 

4. De Richtlijn 'Toegankelijke Buitenruimte' van 2 mei 2018 

5. Het ‘Programma van Eisen locaties ondergrondse containers’ uit 2018 

6. De Grondstoffennota 2019-2022 

7. De bestuurlijke opdracht aan Stadsbeheer Schone Stad om half verdiepte containers waar technisch 

mogelijk te vervangen door ondergrondse containers 

8. Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen 

9.   

10.   

Overwegende: 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4 lid 2 Afvalstoffenveror- 

dening aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een 

bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker(s) van één of 

meerdere percelen plaatsvindt. 

2. Deze aanwijzing is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018. 

3. In het kader van de grondstoffennota voor het vervangen half verdiepte wijkcontainers naar on- 

dergrondse wijkcontainers voor restafval, papier en glas. 

4. De huidige half verdiepte afvalcontainers worden vervangen door ondergrondse containers voor 

restafval, papier en glas. 

Zienswijzen 

  Huisnummer of 

nadere omschrijving 

Straat Locatienummer Afvalsoort 

ondergronds; 

2 x rest 

Ter hoogte van nummer 103 Catharina Beersmansstraat 22.558 

Besluit 

Namens Burgemeester en Wethouders de volgende half verdiepte containers (Catharina Beersmanstraat 

103) in te trekken 

Inzage 

Het besluit en de onderliggende stukken liggen vanaf de publicatiedatum (21/03/2023) 

Zes weken ter inzage bij: 

1. Stadsbeheer, receptie Stadsbeheer Schoon, Kleinpolderplein 5, Rotterdam. 

2. Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken zijn ook beschikbaar bij de bekendmaking op 

www.overheid.nl 

De Concerndirecteur Stadsbeheer, 

Voor deze, 

De directeur Stadsbeheer Schone Stad, 

Namens deze, 

J.A.Polfliet 

Hoofd Inzameling en Hergebruik 

Niet eens met de beslissing 

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 6 weken te rekenen na de dag van publicatie 

van deze beslissing beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uw 

brief voegt u een kopie van de beslissing. Houdt u er rekening mee dat in beroep gaan bij de Raad van 

State niet gratis is. 

Voor meer informatie over het griffierecht verwijzen wij u naar www.raadvanstate.nl. U stuurt uw brief 

met redenen (beroepsgronden) aan: 

Raad van State 

Afdeling bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500 EA ’s-Gravenhage 
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Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het definitieve besluit intrekken locaties niet. 

Dit definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Om de inwerking- 

treding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden 

ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het “definitieve besluit 

intrekken locaties” niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een 

voorlopige voorziening dient geadresseerd te zijn aan: 

Raad van State 

t.a.v. de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500 EA ’s-Gravenhage 
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