
OZB Tarieven 2021 

Eigenaren   

Woningen 0,1221% 

Niet-woningen 0,1919% 

    

Gebruikers   

Niet-woningen 0,1519% 

    

BIZ    

Gebruikers 
  

Van € 1 tot en met € 200.000  €                        150,00  

Vanaf € 200.001 tot en met € 400.000  €                        250,00  

Vanaf € 400.001 tot en met € 600.000  €                        350,00  

Vanaf € 600.001 tot en met € 800.000  €                        500,00  

vanaf € 600.001  €                        700,00  

    

Rioolheffing    

Eigenaar   

Woning  €                        173,74  

Niet-woning  €                        260,60  

Kwarttarief (indien sprake is van een ongebouwde onroerende zaak 
of bebouwde onroerende zaak met bruto vloeroppervlak < 40 m²) 

 €                          43,43  

    

Afvalstoffenheffing (Diftar)   

vastrecht per jaar €12,73 pm is €152,76 pj 

lediging container 80 liter restafval 
 €                            6,50  

lediging container 80 liter gft-afval 
 gratis  

lediging container 140 liter restafval 
 €                          12,25  

lediging container 140 liter gft-afval 
 €                            1,00  

lediging container 240 liter restafval 
 €                          21,00  

lediging container 240 liter gft-afval 
 €                            1,70  

emmer 40 liter restafval 
 €                            4,20  

emmer 25 liter gft-afval 
 gratis  

    

op aanvraag omwisselen container of emmer 
 €                          30,00  

Verstrekken pasje bij verlies of in ongerede geraken van een pasje 
voor milieustraat  

 €                            6,00  

    



grove huishoudelijk afval per aanvraag per adres   

voor de eerste m³ 
 €                          70,00  

elke volgende m³ 
 €                          22,00  

    

Milieustraat   

afval categorie 1: (tarief 0) 
 gratis  

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

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

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

huisvuil per zak 
 €                            5,00  

matras 90 cm breed per stuk 
 €                            5,00  

matras breder dan 900 cm per stuk 
 €                          10,00  

    

reiningingsrecht   

vastrecht per jaar 
 €12,73 pm is €152,76  

lediging container 80 liter restafval 
 €                            6,50  

lediging container 80 liter gft-afval 
 gratis  

lediging container 140 liter restafval 
 €                          12,25  

lediging container 140 liter gft-afval 
 €                            1,00  

lediging container 240 liter restafval 
 €                          21,00  

lediging container 240 liter gft-afval 
 €                            1,70  

op aanvraag omwisselen container of emmer 
 €                          30,00  

Verstrekken pasje bij verlies of in ongerede geraken van een pasje 
voor milieustraat  

 €                            6,00  

    

    

Toeristenbelasting   

per overnachting  €                            1,30  

in niet recreatieve, tijdelijke verblijven  €                            2,00  

Hondenbelasting   

1 hond  €                          62,00  

elke volgende hond  €                          93,00  

kennel  €                        165,00  

    

 


