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DE UTRECHTSE VVD PRESENTEERT DIT ZWARTBOEK OVER DE UTRECHTSE AFVALBERG. DE FOTO’S SPREKEN BOEKDELEN!

IN DIT ZWARTBOEK STAAN PAGINA’S VOL MET VOORBEELDEN VAN AFVALZAKKEN NAAST ONDERGRONDSE CONTAINERS. HET DOEL IS

OM DE URGENTIE BIJ DE WETHOUDER TE VERHOGEN: DIT KAN ZO NIET LANGER! 

NAMENS DE UTRECHTSE VVD BIEDT RAADSLID MARTIJN VAN DALEN DIT ZWARTBOEK AAN DE WETHOUDER AAN.

DE GEMEENTE UTRECHT HEEFT AFGELOPEN

PERIODE HET NIEUWE INZAMELEN (HNI) 
INGEVOERD: ONDERGRONDSE

AFVALCONTAINERS. BIJ DE UITVOERING GING HET

AL NIET ALTIJD GOED, MAAR ER WERD OOK

GEWAARSCHUWD VOOR AFVALZAKKEN NAAST 
ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS. EN DAT IS

OOK GEBLEKEN, HELAAS.

AFVAL NAAST ONDERGRONDSE CONTAINERS IS

VERVUILING EN ZORGT VOOR OVERLAST. HET

STINKT EN HET TREKT RATTEN EN ANDER

ONGEDIERTE AAN. EN DAT WILLEN WE NIET. 
INWONERS ZIJN TERECHT BOOS HIEROVER EN

WILLEN DAT DE GEMEENTE ACTIE ONDERNEEMT!

11 juni 201930 september 2019

De Utrechtse VVD presenteert dit zwartboek over de Utrechtse afvalberg. 
De foto’s spreken boekdelen! 

De gemeente Utrecht heeft afgelopen 
periode Het Nieuwe Inzamelen (HNI) 
ingevoerd: ondergrondse 
afvalcontainers. Bij de uitvoering ging 
het niet altijd goed, maar er word ook 
gewaarschuwd voor afvalzakken 

NAAST de ondergrondse containers.
En dat is ook gebleken, helaas. 

Afval NAAST ondergrondse containers is 
vervuiling en zorgt voor overlast.
Het stinkt en het trekt ratten en ander 
ongedierte aan. En dat willen we niet. 
Inwoners zijn terecht boos hierover en 
willen dat de gemeente actie 
onderneemt!

In dit zwartboek staan pagina’s vol met voorbeelden van afvalzakken NAAST ondergrondse containers. Het doel is om 
de urgentie bij de wethouder te verhogen: dit kan zo niet langer!
Namens de Utrechtse VVD biedt raadslid Martijn van Dalen dit zwartboek aan de wethouder aan. 
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De Utrechtse VVD ziet meerdere oorzaken van de afvalberg naast de ondergrondse afvalcontainers. Een van de 
belangrijkste is het gebruik van het pasjessysteem. Dat werkt als volgt: bewoners nemen de moeite om hun afval 
naar de ondergrondse afvalcontainer te brengen, maar komen tot de ontdekking dat het pasje niet werkt, of ze 
zijn het vergeten, en ze zetten de afvalzakken ernaast. Dat hoort niet, dat mag niet, maar het gebeurt wel. Dus ja, 
handhaving is nodig. Maar ook het afschaffen van het pasjessysteem. De VVD heeft hier al meerdere keren om 
gevraagd: handhaaf en zet de containers open!

De Utrechtse VVD wil ook een A-team inzetten dat zorgt voor handhaving. Ook wil de VVD dat de containers 
vaker geleegd worden, en dat er dan rekening wordt gehouden met de momenten waarop inwoners hun afval 
wegbrengen. En dat is vaak in het weekend. En ja, ook perscontainers en sensoren in afvalcontainers gaan helpen. 
De communicatie naar inwoners kan volgens de VVD ook beter: als je als inwoner een melding doet, dan volgt 
ook een terugkoppeling en dan wordt er ook actie ondernomen. Ook communicatie over grof vuil is noodzakelijk 
om ervoor te zorgen dat er geen afval meer NAAST ondergrondse afvalcontainers wordt gezet. Afval NAAST 
ondergrondse afvalcontainers trekt namelijk nog meer afval aan. De VVD blijft vechten voor een schoon Utrecht.



Waarom een zwartboek? Nou, de foto’s uit dit zwartboek spreken boekdelen!
Het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers heeft al genoeg commotie veroorzaakt. De uitrol 
hiervan gaat niet zoals gepland en dat is met grote regelmaat in de media verschenen. Helaas.

Maar nu de ondergrondse afvalcontainers er zijn, komen de klachten ook. Veel inwoners hebben voor de 
plaatsing van deze ondergrondse afvalcontainers aangegeven dat zij zich zorgen maken over eventuele 
grote hoeveelheden afval dat NAAST de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst. En nu gebeurt dat 
ook. Inwoners zouden zeggen ‘we hebben gewaarschuwd’.

Om duidelijk te maken dat dit echt een belangrijk en urgent probleem is, heeft de Utrechtse VVD een 
zwartboek opgesteld. Een zwartboek met foto’s van voorbeelden waar afval naast ondergrondse 
afvalcontainers is geplaatst. De foto’s zijn afkomstig van buurtbewoners. Bij de meeste foto’s zijn datum en 
locatie aangegeven. In dit zwartboek staan bij lange na niet alle foto’s van de afvalbergen NAAST de 
ondergrondse afvalcontainers. Alleen de hoeveelheid in dit zwartboek spreekt boekdelen.

Dit zwartboek heeft als doel om het gevoel van urgentie bij de wethouder te verhogen. Dat is volgens de 
Utrechtse VVD nog niet hoog genoeg. Buurtbewoners zijn het zat om de grote hoeveelheden troep te zien. 
Deze troep heeft ook als risico dat er rattenplagen kunnen komen. Kortom, actie vanuit de wethouder is 
nodig.

De Utrechtse VVD zou de Utrechtse VVD niet zijn, als zij ook helpt met het aandragen van oplossingen. Dat 
zijn geen plastic grasmatjes rondom ondergrondse afvalcontainers, maar oplossingen die echt helpen.
De Utrechtse VVD hoopt dan ook dat dit de laatste keer is dat er buurtbewoners hoeven te klagen over 
afval NAAST ondergrondse afvalcontainers, en dat de volgende keer al het afval IN de ondergrondse 
afvalcontainers zit

.
Namens de Utrechtse VVD biedt raadslid Martijn van Dalen dit zwartboek aan de wethouder aan.



De gemeente Utrecht heeft Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Dat betekent: 

• Dat afval wordt gescheiden ingezameld (waar mogelijk): glas (wit en groen/bruin), papier, GFT, 
plastic/blik/pak, en specifieke containers voor o.a. kleding. De rest is restafval.

• Dat in wijken waar afval met kliko’s wordt opgehaald er voor de verschillende soorten afval 

kliko’s zijn, eventueel aangevuld met (ondergrondse) afvalcontainers.
• Dat in wijken waar er geen ruimte is voor kliko’s afval ingezameld wordt bij vaste (ondergrondse) 

afvalcontainers. Dat betekent dat bewoners hun gescheiden afval naar een ondergrondse 
afvalcontainer moeten wegbrengen. Veelal in wijken waar er kleine of geen tuinen zijn is/wordt 
dit ingevoerd.

• Bij het gebruik van ondergrondse afvalcontainers is op veel locaties een pasjessysteem 
ingevoerd. Het is voor inwoners alleen mogelijk om bij een aantal dichtstbijzijnde ondergrondse 

afvalcontainers hun afval te deponeren.

Het Nieuwe Inzamelen (HNI) heeft als doel om afval te recyclen via voorscheiding. Er wordt ook 

een proef gedaan voor nascheiding (het scheiden van afval nadat het is opgehaald i.p.v. van 
tevoren afval gescheiden inzamelen).



Afval is grondstof
De Utrechtse VVD ziet afval als grondstof. Dat betekent dat de VVD de voordelen van recyclen ziet: minder 
afval, minder uitstoot van CO2 bij afvalverbranding, minder milieuverontreiniging bij andere manieren van 
afvalverwerking. Woordvoerder Martijn van Dalen: “Ik zie afval als een grote legodoos: je maakt er iets 

moois van, je breekt het af, en je maakt erna er weer iets moois van. Dat is recyclen, dat is een circulaire 
economie.” Slimme ondernemers weten dat het recyclen van afval ook economisch voordelig kan zijn. Dus 
er zit ook economische ratio achter. Afval scheiden om daarna weer tot grondstof te verwerken, ook daar 
is de VVD voorstander van.

Afval gescheiden inzamelen
De Utrechtse VVD ziet dat afval van tevoren gescheiden inzamelen ervoor zorgt dat de afvalverwerking 
(recyclen) het meest efficiënt verloopt. Dat geven afvalverwerkers ook aan. 
Daarnaast zorgt het gebruiken van kliko’s en het wegbrengen van afval ervoor dat vuilnismannen niet meer 
zware zakken hoeven te tillen. Dat is ook beter voor hun rug. De Utrechtse VVD vindt de 

werkomstandigheden van vuilnismannen belangrijk. Daarnaast, als er (ondergrondse) afvalcontainers zijn, 
hoeven stinkende vuilniszakken ook niet meer te blijven wachten in een vuilnisbak (of in een schuur, tuin of 
op een balkon) tot deze opgehaald worden. Afval kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week, worden 
weggebracht. Daarom is de Utrechtse VVD ook voorstander van het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. 
Overigens zijn we al decennia lang gewend om glas naar de glasbak te brengen en papier ook apart in te 

zamelen. Dat geldt ook voor GFT. De stap om ook plastic/blik/pak te scheiden van het overige (rest)afval, is 
een kleine moeite.

Nascheiding
De Utrechtse VVD is echter wel benieuwd wat er uit de pilot over nascheiding komt en wat de gevolgen zijn 

voor van de wijze waarop afval wordt ingezameld. Als afval niet meer van gescheiden ingezameld hoeft te 
worden, maar gemakkelijk gescheiden kan worden na inzameling, dan is dat gemakkelijk voor inwoners.



De gemeente Utrecht rolt momenteel Het Nieuwe Inzamelen via het plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers uit in de ‘oude’ wijken Tuinwijk, Vogelenbuurt en Wittevrouwen. Voor een gedeelte is 

dat reeds gebeurd. Hierbij zijn verschillende zaken niet goed gegaan: 

• Inwoners geven aan dat zij worden verrast door de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer 

voor de deur. Ondernemers geven aan dat zij worden verrast door de plaatsing van een 
ondergrondse afvalcontainer op of net naast hun terras. Hierover zijn verschillende artikelen in de 

media verschenen (zie bijlage). Daarnaast zijn er inwoners die zelfs naar de rechter en/of Raad van 
State zijn gestapt. Dat geeft aan dat de uitrol van ondergrondse afvalcontainers niet gaat zoals het 
zou moeten gaan.

• Inwoners geven aan dat zij niet, of onvoldoende, of heel lang geleden zijn geïnformeerd over de 

plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Daarom zijn zij in sommige gevallen te laat met het 
indienen van een bezwaar, of worden zij verrast door plotselinge bouwwerkzaamheden in verband 
met de plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer. Ook geven zij aan dat er bij het 

verplaatsen van de locatie van een ondergrondse afvalcontainer niet of slecht gecommuniceerd 
wordt, waardoor hen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de nieuwe locatie wordt 

ontnomen.

• Het afgelopen half jaar is er op veel locaties afval naast ondergrondse afvalcontainers 

geconstateerd. Dat geldt voor plastic/blik/pak, voor glas, maar vooral voor restafval en papier. Het 
is zelfs zo erg dat er artikelen in de media over zijn verschijnen. De grote hoeveelheid foto’s in dit 

zwartboek, hetgeen slechts een fractie is, laat ook zien hoe erg het is.



• Inwoners geven aan dat het pasjessysteem ervoor zorgt dat sommige inwoners afval dat ze niet IN 

de ondergrondse afvalcontainer kwijt kunnen, er NAAST zetten. Zeker op het moment dat ze met 
hun afval al verschillende ondergrondse afvalcontainers zijn afgelopen en daar 1) of de container 
vol zat, 2) of het pasje niet geldig was, 3) of het pasje niet werkt (kapot pasje of kapotte container), 

4) of de container kapot was (sensor of iets anders kapot).

• De Utrechtse Raad heeft eerder een motie aangenomen (ondersteund door o.a. de Utrechtse VVD) 
om een pilot te starten met ondergrondse afvalcontainers zonder pasjessysteem (dus open voor 
iedereen). Deze pilot is pas recent, en daarmee erg laat, gestart. 

• De VVD heeft samen met andere partijen daarna een motie ingediend om het pasjessysteem 

vanwege de vele troep NAAST de ondergrondse afvalcontainers op te schorten en de 
afvalcontainers open te zetten. Deze is door de meeste partijen verworpen (zie bijlage).

• Inwoners geven aan dat zij melding doen indien er afval NAAST een ondergrondse container staat, 
maar dat het aan terugkoppeling van de gemeente ontbreekt. Soms ontbreekt het ook aan het 

opruimen volgens inwoners. Inwoners geven aan dat zij hierdoor minder bereid zijn om dit te 
melden.



De gevolgen: 

• Inwoners voelen zich niet serieus genomen. Dit college (GroenLinks, D66, CU) zegt wel dat zij 
participatie belangrijk vinden, maar dat blijkt hier niet uit. Inwoners voelen alsof zij geen inspraak meer 
hebben. Ze zijn best bereid om afval te scheiden en staan vaak ook achter het gescheiden 

inzamelen, ze willen vaak ook afval wegbrengen naar een ondergrondse container, maar ze willen 
wel serieus genomen worden. Dat ontbreekt. Hierdoor neemt het draagvlak voor Het Nieuwe 

Inzamelen onder inwoners af.

• Inwoners willen graag op de hoogte gehouden worden. Slechte of gebrek aan communicatie zorgt 

ervoor dat inwoners zich niet gehoord voelen en dat draagvlak voor Het Nieuwe Inzamelen afneemt. 
Ze zullen ook eerder overgaan tot klachten en gerechtelijke procedures, hetgeen ook voor de 

gemeente hogere juridische kosten met zich meebrengt. Voor inwoners leidt dit tot meer frustratie.

• Het Nieuwe Inzamelen afneemt. Ze zullen ook eerder overgaan tot klachten en gerechtelijke 

procedures, hetgeen ook voor de gemeente hogere juridische kosten met zich meebrengt. Voor 
inwoners leidt dit tot meer frustratie.

• Een niet werkend pasjessysteem en/of niet werkende ondergrondse afvalcontainers zorgen ervoor 
dat sommige inwoners eerder hun afval NAAST de containers zetten.

• Het pasjessysteem waarbij inwoners niet bij elke container terecht kunnen zorgen ervoor dat sommige 

inwoners eerder hun afval NAAST de containers zetten.



• Het pasjessysteem, met als risico dat inwoners vergeten het pasje mee te nemen, zorgt ervoor dat 

sommige inwoners eerder hun afval NAAST de containers zetten.

• Volle ondergrondse afvalcontainers (of deze nu werkelijk vol zitten, of dat de sensoren niet werken, of 

dat er e.e.a. geblokkeerd is) zorgen ervoor dat sommige inwoners eerder hun afval NAAST de 
containers zetten.

• Afval NAAST ondergrondse containers zorgt ervoor dat er een groter risico is op een rattenplaag. Dit 
kan schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Hetzelfde geldt voor ander ongedierte.

• Bij warm weer zorgt afval NAAST de ondergrondse afvalcontainers voor stankoverlast.

• Afval NAAST de ondergrondse afvalcontainers zorgt ook voor een toename van ander afval: van het 
illegaal bijplaatsen van grof vuil tot en met meer zwerfafval. 

• Bij het niet terugkoppelen bij meldingen door een inwoners en/of het niet opruimen van afval NAAST 

ondergrondse afvalcontainers voelen inwoners zich niet gehoord. Ze denken dat er toch niets met de 
meldingen wordt gedaan. Hierdoor neemt de bereidheid om te melden af, en daarmee ook een 
belangrijke informatiebron voor de gemeente om adequaat te handelen bij afval NAAST de 

ondergrondse afvalcontainer. Daarbovenop komt dat het aantal meldingen dat de wethouder aan 
de Raad aangeeft, geen juiste weergave van de werkelijke problematiek is. Ook is 

managementinformatie om te sturen is minder betrouwbaar.



De Utrechtse VVD heeft al eerder om actie gevraagd en ook specifieke oplossingen aangegeven. 
Hieronder staan een aantal oplossingsrichtingen die de Utrechtse VVD ziet. Deze lijst is niet uitsluitend, 

maar kan de wethouder helpen om meteen orde op zaken te stellen. En dat is nodig. Dus geen 
plastic grasmatjes en al helemaal geen vrolijke foto met de wethouder in de media hierover, maar 
echte oplossingen die werken. En met hoge urgentie!

• Geen pasjessysteem: De meest snelle en belangrijke oplossing om afval NAAST ondergrondse 

afvalcontainers te verminderen is het per direct afschaffen van het pasjessysteem. Dat voorkomt 
dat inwoners die afval IN de container willen gooien dit niet lukt en het daarom NAAST de 
container plaatsen. Gezien de urgentie is het afwachten van de resultaten van de pilot zonder 

pasjes te laat.

• Handhaving: De VVD heeft eerder om handhaving gevraagd. Dit gebeurt af en toe. Echter, het 
effect is nog onvoldoende zichtbaar voor inwoners. De VVD ziet graag meer handhaving, en 
vooral een speciaal Afval-team: A-team.

• Handhaving: Om mensen die afval NAAST afvalcontainers plaatsen te kunnen beboeten, kan 

een camerasysteem helpen. Camera’s op de locaties met de meeste overlast helpt handhavers 
om te kunnen handhaven.

• Sensoren: Er is eerder aangegeven dat er ondergrondse afvalcontainers met sensoren worden 
geplaatst. Hierdoor wordt eerder geconstateerd als de container bijna vol is. De VVD ziet de uitrol 

hiervan als kans om aandacht te geven aan volle containers en deze eerder te legen. De uitrol 
van containers met sensoren kan sneller.



• Perscontainers: Door gebruik te maken van perscontainers kan er meer afval in de container en 
wordt deze efficiënt gebruikt. Het versneld inzetten van perscontainers kan het probleem ‘vol 

zitten’ voor een gedeelte verhelpen.

• Tijdig legen: Door tijdig (regelmatig en snel na een melding) afvalcontainers te legen, wordt 

volkomen dat deze ‘vol zitten’ en dat daardoor afval NAAST afvalcontainers wordt geplaatst.

• Tijdig legen: Door het legen van afvalcontainers af te stemmen op de momenten dat inwoners 
afval wegbrengen (vaak in het weekend) wordt voorkomen dat afvalcontainers vol zitten: 
inspelen op de behoefte van inwoners.

• Communicatie: Adequate terugkoppeling van de gemeente aan inwoners die melding doen is 

noodzakelijk voor draagvlak en om de meldingsbereidheid hoog te houden/krijgen.

• Communicatie: Het proactief informeren van buurtbewoners over afval, maar ook over de 

mogelijkheid om grof vuil aan te bieden, zorgt voor minder afval NAAST containers en ook voor 
minder ‘erbij gezet grof vuil’.

• Snel opruimen: Adequaat handelen na een melding, dus meteen opruimen, zorgt ervoor dat er 
minder overlast van afval is, en is noodzakelijk voor draagvlak en om de meldingsbereidheid 

hoog te houden/krijgen.



Foto’s zijn genomen door inwoners van diverse Utrechtse wijken.

Op de volgende pagina’s is een serie foto’s van afval NAAST ondergrondse afvalcontainers te 
zien. 

Bij de meeste foto’s zijn locatie en datum aangegeven. 

Deze serie foto’s is slechts een fractie van de hoeveelheid afval geplaatst NAAST ondergrondse 
afvalcontainers. Helaas.

















































































































NB ondergrondse afvalcontainers zijn defect. Doordat deze zijn opengezet, staat er geen afval naast.
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DATUM: 29 SEPTEMBER 2019 
LOCATIE: KWARTELSTRAAT
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LOCATIE: KWARTELSTRAAT



DATUM: 30 SEPTEMBER 2019 
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• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/AFVALCONTAINERS-ZORGEN-VOOR-GEVAAR-BR~AB3E10B7/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/BEWONERS-VOGELENBUURT-TUINWIJK-EN-WITTEVROUWEN-STOP-PLAATSING-AFVALCONTAINERS~A224B224/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/DE-AFVALINZAMELING-IN-UTRECHT-IS-EEN-CHAOS~AEF9B0CF/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/KROEGBAAS-THIJS-KRIJGT-DRIE-VUILCONTAINERS-OP-ZIJN-TERRAS~AB7B6BE7/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/CONTAINERSOAP-OP-TERRAS-TAPPERIJ-THIJS-GEBASEERD-OP-OUDE-KAART~AF3E1452/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/NIEUW-HOOFDSTUK-IN-CONTAINERSOAP-VOGELENBUURT-EN-TUINWIJK~AD15560A/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/UTRECHTERS-BALEN-VAN-OVERVOLLE-AFVALCONTAINERS~A441FD1B/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/TUINTJES-ALS-LUDIEK-PROTEST-TEGEN-ONGEWENSTE-AFVALCONTAINERS~A89FA6E1/

• HTTPS://WWW.RTVUTRECHT.NL/NIEUWS/1677854/AFVAL-NAAST-CONTAINERS-IN-UTRECHT-ZELDEN-BEBOET.HTML

• HTTPS://WWW.DUIC.NL/ALGEMEEN/HET-TE-ROMMELIG-RONDOM-VUILNISPUNTEN-UTRECHT/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/UTRECHTERS-VOEREN-JURIDISCHE-STRIJD-OM-ONDERGRONDSE-AFVALCONTAINERS~A9DDD054/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/SENSOREN-WAARSCHUWEN-ALS-ONDERGRONDSE-AFVALCONTAINER-VOL-ZIT~A7B7867C/

• HTTPS://WWW.TROUW.NL/NIEUWS/LIEVER-EEN-VUILNISMAN-LANGS-DE-DEUR-DAN-EEN-UITPUILENDE-CONTAINER-VOOR-DE-DEUR~B0A4B62C/

• HTTP://UTRECHTCENTRUMOOST.HU.NL/HET-NIEUWE-INZAMELEN-IN-UTRECHT-HOE-GAAT-HET-ERMEE/

• HTTPS://WWW.DUIC.NL/ALGEMEEN/VANAF-VANDAAG-OOK-HET-NIEUWE-INZAMELEN-TUINWIJK-UTRECHT/

• HTTPS://WWW.RTVUTRECHT.NL/NIEUWS/1838412/UTRECHT-WIL-AF-VAN-PASJES-VOOR-ONDERGRONDSE-VUILCONTAINER.HTML

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/UTRECHT-START-PROEF-MET-PASJESVRIJE-AFVALCONTAINERS~AC7D5BBF/

• HTTPS://WWW.DUIC.NL/ALGEMEEN/UTRECHT-START-ONDERZOEK-PASJESVRIJE-AFVALCONTAINERS/

• HTTPS://WWW.RTVUTRECHT.NL/NIEUWS/1907007/UTRECHT-START-PROEF-GEEN-PASJE-MEER-VOOR-ONDERGRONDSE-VUILCONTAINERS.HTML

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/BLOEMENVELDJES-BIJ-AFVALCONTAINERS-MOETEN-ZWERFAFVAL-TEGENGAAN~AC36724E/

• HTTPS://WWW.AD.NL/UTRECHT/MEER-DAN-1100-BOETES-VOOR-AFVAL-NAAST-ONDERGRONDSE-CONTAINERS~A9BAB39F/

• HTTPS://UTRECHT.VVD.NL/NIEUWS/33512/SCHONE-OMGEVING

• HTTPS://WWW.TROUW.NL/DUURZAAMHEID-NATUUR/DE-KLEDINGBAKKEN-VAN-GOEDE-DOELEN-ZITTEN-VOL-MET-HUISVUIL~BE8DDD47/



BIJLAGE: MOTIE EN UITSLAG STEMMING OPSCHORTEN 

PASJESSYSTEEM



Zwartboek Afval gemeente Utrecht
Gepresenteerd door de Utrechtse VVD


