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RIS-nummer: 312866 

 

 

Schriftelijke vragen: puincontainers op de openbare weg  

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP  

 

 

Datum: 12 juli 2022 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Regelmatig ontvangt de ChristenUnie/SGP klachten van inwoners die klagen over puincontainers die 

maandenlang een parkeerplek of andere plek op de openbare weg bezet houden. Het is voor bewoners 

vaak onduidelijk hoe lang de container er kan en mag staan en hoe de gemeente hierop handhaaft. Op 

de website van de gemeente is te lezen dat er een vergunning moet worden aangevraagd voor het 

plaatsen van een puincontainer als deze er vermoedelijk langer dan 9 weken staat. Wanneer de 

puincontainer er korter dan 9 weken staat hoeft de plaatsing van de container alleen gemeld worden.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP)  de volgende vragen: 

 

1) Kan het college aangeven hoeveel meldingen er in 2021 zijn gedaan voor de plaatsing van 

puincontainers? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het? Zo nee, waarom niet?  

 

2) Kan het college aangeven hoeveel vergunningen er in 2021 zijn aangevraagd en verleend voor 

de plaatsing van een puincontainer? Zo ja, om hoeveel vergunningen gaat het? Zo nee, waarom 

niet?  

 

3) Hoeveel meldingen van inwoners zijn er in 2021 geweest die klaagden over een puincontainer 

in hun straat?  

 

Als iemand langer dan 9 weken een puincontainer wil plaatsen, moet hier een vergunning voor worden 

aangevraagd. 

 

4) Voor hoe lang wordt een vergunning verstrekt voor het plaatsen van een puincontainer aan de 

openbare weg? Wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen gebieden met een hoge/lage 

parkeerdruk en met en zonder betaald parkeren?  

 

5) Kan het college uitleggen hoe er wordt gehandhaafd op puincontainers die zonder melding of 

vergunning aan de openbare weg staan? Wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen gebieden 

met een hoge/lage parkeerdruk en met en zonder betaald parkeren? 

 

6) Hoeveel waarschuwingen en/of boetes zijn er uitgeschreven in 2021 voor inwoners die 

puincontainers hadden geplaatst zonder dit te melden of hier een vergunning voor aan te 

vragen?  

 

Onlangs werd onze fractie geïnformeerd over een casus waarbij een bedrijf puincontainers plaatste aan 

de Volendamlaan ter hoogte van de Heiloostraat om daar puin te kunnen storten. Dit puin komt niet 

van werkzaamheden in de buurt, maar van buiten de wijk. Elke 9 weken zet het bedrijf een nieuwe 

container neer om zo de regels voor het aanvragen van een vergunning te omzeilen.  
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7) Is het college het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is? 

 

8) Welke instrumenten heeft het college om tegen dergelijke overlast op te treden? Is het 

bijvoorbeeld mogelijk om bedrijven of particulieren alsnog vergunningsplichtig te maken als 

er elke 9 weken op dezelfde locatie een puincontainer wordt neergezet?  

 

9) Op de betreffende locatie zijn geen (grote) werkzaamheden waarvoor de puincontainers 

bedoeld zijn. Hoe wordt er gecontroleerd of gemelde puincontainers zijn geplaatst bij de 

werkzaamheden of op een andere locatie? 

 

In andere gemeenten, zoals Amersfoort en Woerden, moet er in alle gevallen een vergunning worden 

aangevraagd en leges worden betaald, ook als dit een periode korter dan 9 weken betreft.  

 

10) Waarom heeft het college niet gekozen voor een systeem waarbij er ook voor een kortere 

periode een vergunning moet worden aangevraagd?  

 

11) Is het college bereid te onderzoeken hoe het systeem verbeterd kan worden, zodat ongewenste 

praktijken c.q. het gebruik van de maximale ruimte van de regeling, zoveel mogelijk 

uitgebannen worden, maar de klantvriendelijkheid richting burgers en bedrijven blijft 

bestaan? Zo ja, is het college bereid om de parkeerdruk daarbij mee te nemen?  

 

 

 

Judith Klokkenburg 

ChristenUnie/SGP

 


