
OZB Tarieven 2021 

Eigenaren   

Woningen 0,1128% 

Niet-woningen 0,2467% 

    

Gebruikers   

Niet-woningen 0,2011% 

  

Rioolheffing   

Eigenaar woning  €                        252,00  

Eigenaar niet-woning  €                        252,00  

Kwarttarief (indien sprake is van een ongebouwde onroerende zaak of 

bebouwde onroerende zaak met bruto vloeroppervlak < 40 m²) 
 €                          63,00  

    

Rioolheffing (gebruik) per hoeveelheid afgevoerd water (500m3)   

van 500 m3 tot 15.000 m3  €                        179,95  

15.000 m3 of meer  €                          90,37  

bij incidentele lozing 10% van de verschuldigde belasting   

    

Afvalstoffenheffing (Diftar)   

Huishoudelijk afval    

per perceel per jaar  €                          88,20  

omwisselen van container of verstrekken extra minicontainer  €                          19,00  

omwisselen binnen twee maanden voor nieuwe gebruiker 

 wordt niet in rekening 

gebracht  

bedrag per lediging container van 140 liter restafval  €                          12,00  

bedrag per lediging container van 140 liter GFT-afval  €                            4,00  

bedrag per lediging emmer van 40 liter restafval  €                            6,50  

bedrag per lediging emmer van 25 liter GFT-afval  €                            2,00  

Aanvraag nieuw pasje bij verlies of in ongerede geraken van een pasje voor 
milieustraat   €                            6,00  

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1. bedraagt de belasting voor het op 
aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen   



Grof huishoudelijk afval   

voor de eerste m³ per aanvraag  €                          70,00  

elke volgende m³ per aanvraag  €                          22,00  

Milieustraat   

per aanlevering van maximaal 2 m³ per keer   

afval categorie 1: (tarief 0)  kosteloos  

afval categorie 2: (tarief 1) m³  €                            5,00  

afval categorie 3: (tarief 2) m³  €                           22,00  

afval categorie 4: (tarief 3) m³  €                           50,00  

huisvuil per zak  €                            5,00  

matras 90 cm breed per stuk  €                            5,00  

matras breder dan 90 cm breed per stuk  €                          10,00  

Hondenbelasting   

1 hond  €                          74,64  

voor een tweede hond per jaar  €                          95,76  

voor iedere hond boven het aantal van twee per jaar  €                        127,08  

kennel per jaar  €                        173,88  

    

Toeristenbelasting   

per persoon, per overnachting  €                            2,15  

bij verblijf op een kampeerterrein, in of bij een kampeerboerderij of in een 
logiesverblijf, per persoon, per overnachting 

 €                            1,40  

Geen aanslag wordt opgelegd als het aantal overnachtingen per belastingjaar 
kleiner is dan 10 

  

    

Reclamebelasting   

Vast bedrag per vestiging  €                        255,00  

Bij WOZ-waarde > € 139.000 vermeerderd met tarief per €  1.000,00 waarde 
 €                            0,70  

Heffing tot een maximum van  €                        510,00  

 


