
Bijlage 1

Richtlijnen plaatsen ondergrondse containers

• O.C voor restafval mogen voor geen enkele woning verder gelegen zijn dan 125 meter 
loopafstand vanaf de perceelgrens.

• Afstand container tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.
• Afstand tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 5 meter (in nieuwbouwgebieden).
• Afstand tot de gevel bij bestaande bouw (onderhavige nota) bedraagt minimaal 3 meter.
• Van bovenstaande regel kan worden afgeweken als het een dove/dichte (ook wel blinde) 

muur betreft, in dat geval kan de afstand minimaal 2 meter zijn.
• Bovenstaande aspecten zijn gerekend vanaf het midden van de ondergrondse container.
• Bij voorkeur niet situeren aan de zuidwestzijde van tuinen waar terras e.d. zal worden 

aangelegd i.v.m. heersende windrichting.
• Afstand tot geparkeerde auto’s: 1,10 m (3 tegels + trottoirband).
• Min. Breedte loopruimte (gemeten vanaf rand container) is 1,20 m.
• Bij hoge parkeerdruk bij voorkeur niet op parkeerplaatsen.

Criteria ten behoeve van de bereikbaarheid van de locaties door het inzamelvoertuig:
• De locatie moet bereikbaar zijn voor een inzamelvoertuig met een breedte van circa 2,50 

meter en een draaicirkel van circa 21 meter (lengte 10,60 m). ;
• De opstelplaats voor het inzamelvoertuig dient minimaal 9 meter te bedragen;
• Tussen opstelplaats voor inzamelvoertuig en containerlocatie mogen geen parkeerplaatsen 

aanwezig zijn;
• Op de locatie moet voldoende ruimte zijn om het inzamelvoertuig te kunnen stempelen 

(uitzetten poten). Vanuit de hartlijn van het voertuig is 4,10 m noodzakelijk;
• Bij voorkeur locatie kiezen waarbij het inzamelvoertuig niet achteruit hoeft te rijden;
• De containerlocatie moet bij voorkeur te bereiken zijn aan de rechterzijde van het voertuig;
• Boven de containerlocatie mogen zich tot 10 meter hoogte geen obstakels bevinden;
• Bomen dienen buiten de hijszone te staan. In de planvorming gelden de volgende richtlijnen:

Voor boom 1e grootte; minimaal 9 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij)
Voor boom 2e grootte; minimaal 7 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij)
Voor boom 3e grootte; minimaal 5 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij);

• Afstand lichtmasten tot hijspunt minimaal 3 meter i.v.m. kans op beschadiging lichtmast;
• Maximale afstand van kant rijweg tot hijspunt 5,50 meter;
• Bij plaatsing in groenstrook aan de kopse kanten minimaal 1 meter vrij van opgaande 

beplanting;
• Tussen de bovenplaat container en rijweg minimaal (incl. band) een ruimte van 0,6 meter om 

overrijden van grondplaat van de container te voorkomen.
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Bijlage 3

Richtlijnen plaatsen ondergrondse containers
Hieronder weergegeven paragraaf 3.3 uit notitie prioritering inzamelvoorzieningen na 
nieuwbouw of renovatie (Stadswerken).

3.3 Criteria voor clusterplaatsen /locaties voor ondergrondse voorzieningen

De criteria die gelden voor het situeren en inrichten van een clusterplaats volgen hierna Hierbij 
moet opgemerkt worden dat bij het inrichten van nieuwe clusterplaatsen ook de criteria dienen 
te gelden die gehanteerd worden voor de aanleg van ondergrondse voorzieningen. Dit in 
verband met mogelijke plaatsing van ondergrondse voorzieningen op betreffende locatie. De 
criteria die hierbij gelden zijn in overleg bepaald tussen DSO-Milieu, IMH, Bouwbeheer, 
Wijkbureau Leidsche Rijn, Stadswerken, PBLRU, GG&GD. Deze criteria zullen zowel voor 
nieuwbouw en renovatieprojecten in de bestaande stad gelden alsmede voorde ondergrondse 
voorzieningen in Leidsche Rijn.

Specifieke criteria met betrekking tot clusterplaatsen:
• De inzamelvoertuigen van de inzamelaar moeten bij de aangeboden minicontainers kunnen 

komen. Daarvoor geldt dat er geen belemmering optreedt voor de inzamelwagen om bij de 
containers te kunnen komen (met name door geparkeerde auto’s).

• De clusterplaats dient (bij volledige aanbieding van containers) geen grote 
uitzichtbelemmerende invloed te hebben vanuit nabijgelegen woningen.

• Logische mogelijke inpassing in het inrichtingsplan.
• De plek dient ruim genoeg te zijn voor de minicontainers van alle woningen samen.
• De locatie (na plaatsen van containers) moet geen belemmering vormen voor verkeer en 

voetgangers.
• De clusterplaatsen moeten vanuit alle woningen goed bereikbaar zijn (met en zonder 

container).

Criteria met betrekking tot ondergrondse containers op clusterplaatslocatie:
• De plaats moet minimaal de grootte hebben van 2 ondergrondse containers.
• De clusterplaatsen (voor restafval en GFT) mogen voor geen enkele woning verder gelegen 

zijn dan 125 meter loopafstand vanaf de perceelgrens.
• Afstand container tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.
• Afstand tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 5 meter (in nieuwbouwgebieden).
• Afstand tot de gevel bij bestaande bouw (onderhavige nota) bedraagt minimaal 3 meter.
• Van bovenstaande regel kan worden afgeweken als het een dove/dichte (ook wel blinde) 

muur betreft, in dat geval kan de afstand minimaal 2 meter zijn.
• Bij voorkeur niet situeren aan de zuid-westzijde van tuinen waar terras e.d. zal worden 

aangelegd i.v.m. overheersende windrichting.

Bovenstaande aspecten zijn gerekend vanaf het midden van de ondergrondse container.

Criteria ten behoeve van de bereikbaarheid van de locaties door het inzamelvoertuig:
• De locatie moet bereikbaar zijn voor een inzamelvoertuig met een breedte van circa 2,50 

meter en een draaicirkel van circa 21 meter;
• De opstelplaats voor het inzamelvoertuig dient minimaal 9 meter te bedragen;
• Tussen opstelplaats voor inzamelvoertuig en containerlocatie mogen geen parkeerplaatsen 

aanwezig zijn;
• Op de locatie moet voldoende ruimte zijn om het inzamelvoertuig te kunnen stempelen 

(uitzetten poten). Vanuit de hartlijn van het voertuig is 4,10 m noodzakelijk;
• Het inzamelvoertuig moet niet achteruit hoeven te rijden;
• De containerlocatie moet bij voorkeur te bereiken zijn aan de rechterzijde van het voertuig;
• Boven de containerlocatie mogen zich tot 10 meter hoogte geen obstakels bevinden;
• Bomen dienen buiten de hijszone te staan. In de planvorming gelden de volgende richtlijnen:

Voor boom 1e grootte; minimaal 9 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij)
Voor boom 2e grootte; minimaal 7 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij)
Voor boom 3e grootte; minimaal 5 meter uit hijspunt (1/2 kroon en 3 m. vrij);

• Afstand lichtmasten tot hijspunt minimaal 3 meter i.v.m. kans op beschadiging lichtmast;



• Maximale afstand van kant rijweg tot hijspunt maximaal 5,50 meter;
• Bij plaatsing in groenstrook aan de kopse kanten minimaal 1 meter vrij van opgaande 

beplanting;
• Tussen de bovenplaat container en rijweg minimaal (incl. band) een ruimte van 0,6 meter om 

overrijden van grondsplaat van de container te voorkomen.

De keuze voor de locaties moet door Stadswerken in samenwerking met DSO-ROO gemaakt 
worden.

Wenst de projectontwikkelaar reeds in de ontwikkelfase (en bij oplevering) gebruik te maken van 
ondergrondse containers dan is dit mogelijk. Echter, de initiële investeringskosten zijn dan voor 
rekening van de ontwikkelaar.
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