Tarieventabel behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018”
Hoofdstuk 1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van

1.1.1
1.1.2

huishoudelijke afvalstoffen
De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8

per aanbieding van:
een container van 80 liter voor restafval
een container van 80 liter voor gft-afval
een container van 140 liter voor restafval
een container van 140 liter voor gft-afval
een container van 240 liter voor restafval
een container van 240 liter voor gft-afval
een emmer van 40 liter voor restafval
een emmer van 25 liter voor gft-afval

Hoofdstuk 1.2
1.2.1

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting
voor het op aanvraag omwisselen van een container of emmer
Voor het verstrekken van een pasje milieustraat in geval van verlies of

€ 20,00

1.2.2

in ongerede geraken van een pasje

€ 6,00

€ 5,75
€ 0,60
€ 8,50
€ 1,00
€ 14,90
€ 1,70
€ 3,20
gratis

Hoofdstuk 2

Maatstaven en tarieven reinigingsrechten

Hoofdstuk 2.1

Maatstaven en tarieven reinigingsrechten voor de periodieke

2.1.1
2.1.2

inzameling van afvalstoffen
Het recht bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1.1 bedraagt het recht per

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

aanbieding van:
een container van
een container van
een container van
een container van

140
140
240
240

liter
liter
liter
liter

voor
voor
voor
voor

€ 6,60

restafval
gft-afval
restafval
gft-afval

€ 6,60

€
€
€
€

8,50
1,00
14,90
1,70

Hoofdstuk 2.2

Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt het recht:

2.2.1
2.2.2

voor het op aanvraag omwisselen van een container
Voor het verstrekken van een pasje milieustraat in geval van verlies of

€ 20,00

in ongerede geraken van een pasje

€ 6,00

Hoofdstuk 2.3

De rechten bedoeld in dit hoofdstuk zijn vermeld exclusief de
verschuldigde omzetbelasting

Hoofdstuk 3

Grove huishoudelijke afvalstoffen

3.1.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en 2 bedraagt het tarief
voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen
per aanvraag per adres:
Voor het eerste collo

€ 20,00

Elke volgende collo

€ 10,00

Poorttarieven Milieustraat
Voertuig

Categorie 1





Wit- en bruingoed:
koelkasten,
diepvriezers, televisie
e.d.
Kadavers van kleine
huisdieren
Asbest 35 m2

Categorie 2






Grof restafval
Niet chemisch
verontreinigende
grond
Blad en gras
Snoeihout en grof
tuinafval

Categorie 3

Bouw- en sloopafval
Hieronder vallen:

Alle steensoorten,
bijvoorbeeld: puin,
tegels, grint,
gasbetonblokken,
cement, dakpannen,



















Afgewerkte motorolie
(max. 10 liter)
Retour glas (flessen
e.d.)
Vlak glas
Papier en karton
Kleding, schoeisel en
huishoudtextiel
(bruikbaar)
Kringloopgoederen
Ferro en non ferro
materialen
Luiers
Klein Chemisch Afval
Plastic verpakkingen
Wit schoon tempex
Frietvet
Autobanden zonder
velg (max. 5 stuks)
Drankenkartons
Gasflessen
Harde kunststoffen





Huishoudelijk
afval, maximaal
inhoud van 2
huisvuilzakken
Hout, niet zijnde
bouw- en
sloopafval, zoals
meubilair,
tuinhout (bielzen,
schuttingen e.d.)

Auto
Auto+
Tarief 0 = Gratis
Tarief 2 = € 8,-aanhanger
Bestelauto
Busje
e.d.
Fiets
Tarief 0 = Gratis
Tarief 1 = € 3,-Fietskar
(voetganger)
Per keer mag maximaal 2m3 worden aangeleverd

De raadsgriffier,

J. Laurens Janse-Oostdijk



gips en gipsplaten,
asfalt, plafondplaten,
metselstenen,
kalkzandsteen,
duroxblokken
Al het bouw- en
sloophout, bijvoorbeeld:
houten deuren, kozijnen,
boeiboard, dakbeschot,
trespa, ramen met en
zonder glas, schroten,
pallets, houten
aanrechtbladen en
aanrechtkasten.

0 – 1 m3
Tarief 2 =
€ 8,--

1 – 2 m3
Tarief 3 =
€ 16,--

Tarief 1 = € 3,--

