
OZB Tarieven 2021 

Eigenaren   

Woningen 0,124144% 

Niet-woningen 0,249771% 

    

Gebruikers   

Niet-woningen 0,211957% 

    

Rioolheffing (gebruik) (tarieven per jaar)   

Woning  €                       209,16  

    

Niet-woning   €                       209,16  

voor de eerste afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan   

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 500 m3 met een maximum van 5.000 m³  €                         28,50  

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 5.000 m3 met een maximum van 50.000 m3  €                         17,09  

voor elke afgevoerde 500 m3 of gedeelte daarvan boven 50.000 m3  €                           8,54  

    

Afvalstoffenheffing (Diftar)   

Vast bedrag per perceel (per jaar)  €                       120,48  

Bedrag per lediging 25 liter  rest emmer  €                           3,30  

Bedrag per lediging 80 liter  rest container  €                           9,90  

Bedrag per lediging 140 liter rest container  €                         16,50  

Bedrag per lediging 240 liter rest container  €                         28,05  

Bedrag per lediging 25 liter gft emmer  €                           0,25  

Bedrag per lediging 80 liter gft container  €                           0,75  

Bedrag per lediging 140 liter gft container  €                           1,25  

Bedrag per lediging 240 liter gft container  €                           2,13  

    

Milieustraat   

voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, per collo max 
50cmx50cmx150cm 

 €                         30,00  

omruilen van container ander formaat 
 €                         25,00  

   

voor een hoeveelheid van maximaal 0,5 m³ per keer of maximaal 1 vuilniszak restafval 
vervallen 

voor een hoeveelheid van maximaal 2 m³ per keer of maximaal 2 vuilniszakken restafval 
vervallen 

voor een hoeveelheid bouw- en sloopafval, inclusief hout C, vloerbedekking, dakleer, gips en gasbeton 
van maximaal 2 m³ per keer vervallen 



voor het achterlaten op de gemeentelijke brengvoorziening van de volgende afvalstromen bij de 

eerste tot en met de vierde aanbieding: 

  

voor een hoeveelheid grove huishoudelijke afvalstoffen  van maximaal 0,5 m³ per bezoek  €                           5,50  

voor een hoeveelheid grove huishoudelijke afvalstoffen van maximaal 2 m³ per bezoek  €                         11,00  

vuilniszak fijn huishoudelijk restafval, per zak (maximaal 2 per bezoek)  €                           5,50  

bouw- en sloopafval, puin, hout C, vloerbedekking, dakleer, gips en gasbeton -voor een hoeveelheid 
van maximaal 2 m³, per keer 

 €                         30,00  

eenpersoonsmatras  €                           5,50  

tweepersoonsmatras  €                         11,00  

vanaf de vijfde aanbieding van afval in dezelfde prijscategorie (40 tm 46) verdubbelen de 
tarieven 

  

 
  

Reclamebelasting   

vast bedrag per vestiging  €                       350,00  

    

bij een WOZ-waarde hoger dan € 147.000,00 vermeerderd met een bedrag per € 1.000 waarde  €                           1,00  

maximaal berdag per vestiging  €                       750,00  

    

 


