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MEMO 

Betreft:  tarieven voor verordening afvalstoffenheffing 2019 

Datum:  29 oktober 2018 

Van:  Monique van den Biggelaar-Leenders 

Voor:  Harry van Rooijen, Jan Goijaarts, afdeling Belastingen 

 

De volgende tarieven worden voorgesteld voor 2019. 

Tarieventabel afvalstoffenheffing   

bedrag per lediging   40 liter restafvalcontainer € 2,50 

bedrag per lediging   80 liter restafvalcontainer € 5,00 

bedrag per lediging 140 liter restafvalcontainer € 8,75 

bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer € 15,00 

bovengrondse verzamelcontainer, per maand € 10,00 

bedrag per storting 30 liter in ondergrondse restafvalcontainer € 1,80 

bedrag per storting 60 liter in ondergrondse restafvalcontainer € 3,75 

vast bedrag per perceel per jaar € 120,00 

 

Tarieventabel milieustraten    

autoband zonder velg per stuk €   2,50  

autoband met velg per stuk €   5,00  

huisvuilzak (ongesorteerd afval) per stuk €   5,00  

matras per stuk € 10,00  

    

 tot  
0,5 m3 

0,5 tot 
1,5 m3 

per m3 bij 
meer dan 
1,5 m3 

brandblusser, gasfles, elektrisch of 
elektronisch apparaat, klein chemisch 
afval, luiers, olie, oud ijzer en overige 

metalen, papier/karton, PD-
verpakkingen, tempex (EPS), textiel, 
tuinafval en verpakkingsglas 

kosteloos kosteloos kosteloos 

gips, grond, hout AB, hout C, kunststof 
producten, schoon puin, tapijt en 
vlakglas  

€ 5,00 € 10,00 € 40,00 

asbest, dakleer en vuil puin € 10,00 € 25,00 € 60,00 

grofvuil (ongesorteerd afval) € 20,00 € 40,00 € 100,00 

 

Tarieventabel reinigingsrecht   

bedrag per lediging    240 liter restafvalcontainer € 15,00 

bedrag per lediging    660 liter restafvalcontainer € 16,00 

bedrag per lediging 1.000 liter restafvalcontainer € 24,00 

bedrag per lediging 1.100 liter restafvalcontainer € 27,00 

bedrag per storting in ondergrondse restafvalcontainer € 3,75 

vast bedrag per perceel per jaar € 204,00 
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Toelichting  

In het coalitieakkoord 2017-2022 staat geschreven: “We formuleren een ambitieuze doelstelling op 

het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en 

belonen afvalscheiding.”  

De voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op de maatregelen zoals vastgelegd in respectievelijk het 

coalitieakkoord alsook het raadsbesluit van 21 september 2017 met de daarbij ingediende 

amendementen over PD en GFT in het buitengebied. GFT wordt kosteloos (beloning). Voor restafval 

wordt voorgesteld zo ‘rond’ en hoog mogelijke diftartarieven op te leggen voor het vergroten van 

het bewustzijn. Een tariefstelsel van € 8,75 voor een 140 liter en € 15 voor een 240 liter 

restafvalcontainer is mede gebaseerd op de goede ervaring daarmee in ondermeer de gemeenten 

Cranendonck (€ 11 om € 16), Heeze-Leende (€ 10,10 om € 18,20) en de vijf Kempengemeenten   

(€ 9 voor 140 liter). Het ‘instrument’ diftar is met het voorgestelde restafvaltarief als het ware 

geoptimaliseerd; duurder maken zal eerder een negatief (draagvlak) dan positief effect 

(voorkomen en/of sorteren) veroorzaken.  

 

Het uitlijnen van de aanbiedmogelijkheden van gebruikers van bovengrondse verzamelcontainers 

(onbeperkt gebruik) voor hoogbouw (± 900 percelen) met de aanbiedmogelijkheden van 

gebruikers in het nieuwe inzamelsysteem voor de laagbouw zal plaatsvinden in 2019. Ook voor de 

KWD-bedrijven (die op de huisvuilroute zijn aangesloten) zullen in het komende jaar stappen 

worden genomen ter verdere bevordering van de afvalscheiding en vermindering van 

vervoersbewegingen in de centra (zie voor verdere onderbouwing de interne memo “toekomst van 

reinigingsrecht in Meierijstad” de dato 27-08-2018).  

 

Bij het besluit voor invoering van “scenario 4” zijn resultaten verwacht van 81 kg kg/inw/jr 

restafval, 81% afvalscheiding en een kostenbesparing van € 3 per huishouden. De milieuprestaties 

zullen naar verwachting worden behaald in 2019. Maar de indertijd geschetste kostenbesparing is 

achterhaald door een verwachte kostenstijging door de volgende keuzes en ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achterliggende oorzaken voor een kostenstijging zijn als volgt: 

 naar verwachting 2 maal GFT meer voorzien dan indertijd bij raadsbesluit werd verondersteld 

 € 56 per ton lagere vergoeding voor PD-verpakkingen 

 Keuze voor inzet van een volledig elektrisch inzamelvoertuig op de PD-route 

 stijgende kosten algemeen  

 harmonisering vergoedingen aan het verenigingsleven voor inzamelen oud papier 

 lagere opbrengsten uit oud papier en textiel 

 stijging van de Rijksbelasting op ongesorteerd afval van € 13,21 naar € 31,39 per ton restafval 

 

Noot: in deze kostenstijging is een recente ontwikkeling rondom doorbelasting van vastgoed naar 

de afvalstoffenheffing niet inbegrepen.  

Als gevolg van de bovenstaande keuzes en ontwikkelingen stijgt de afvalstoffenheffing gemiddeld 

van € 195 naar € 202 per huishouden (€ 7 verschil).  

  

€ 28 

€ 3 

€ 17 

€ 3 

€ 3 

€ 7 

€ 2 

stijgende kosten algemeen

lagere opbrengsten papier en textiel

keuze voor inzet 1 elektrisch voertuig

lagere vergoeding Afvalfonds voor PD

extra inzamelen en composteren GFT

extra belasting restafval

restafval besparing op verbranding

extra kosten     besparing 
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De situatie voor 2018 verschilt sterk per voormalige gemeente. De gemiddelde kosten per 

huishouden in 2018 per voormalige gemeente, het gemiddelde daarvan voor Meierijstad in 2018 en 

de nieuwe situatie voor Meierijstad in 2019 zijn geschetst in de onderstaande figuur (exclusief 

omgerekend € 29 per perceel bijdrage vanuit Sint-Michielsgestel voor gebruik van de milieustraat 

van Schijndel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kosteloos (nultarief) kunnen aanbieden van GFT wordt met dit tariefvoorstel voor 50% gedekt 

vanuit de verwachte inkomsten uit restafval en voor 50% uit het vastrecht. Evaluatie van 

milieuresultaten en kosten zal op basis van een volledig kalenderjaar plaatsvinden in het voorjaar 

van 2021. 
 

Conform de wet arhi zijn de milieustraattarieven en acceptatiecriteria geharmoniseerd voor het jaar 

2019. Deze tarieven zijn verder afgestemd op het beleidsdoel van maximaal 30 kg/inw/jr grofvuil 

en huisvuil. In de praktijk geeft dat lagere tarieven voor recyclebare stromen en een hoog tarief 

voor (ongesorteerd) grofvuil. Het grofvuiltarief bedraagt met het voorgestelde tarief 64% van het 

huisvuiltarief. Huisvuilzakken zullen worden geaccepteerd á € 5 per stuk (133% van het 

huisvuiltarief) ter ontmoediging daarvan. 

 

Doorkijk afvalstoffenheffing en reinigingsrecht als instrument van de beleidsdoelen 

In de memo 19 september 2017 zijn de raadsleden aanvullend geïnformeerd over doelen en 

strategie voor de periode 2020 – 2025. Het per 1 januari 2019 ingevoerd systeem (scenario 4) 

reikt tot de Rijksdoelstelling “Van Afval Naar Grondstof” van 100 kg restafval per inwoner in het 

jaar 2020. De VANG-doelstelling in 2025 is 30 kg restafval per inwoner per jaar. Deze doelstelling 

willen we op 2 manieren bereiken: 

A. Maatwerk huisvuilinzameling 

    1. Door het uitvoeren van pilots zoeken we naar het leveren van maatwerk bij bijvoorbeeld  

        inzameling laagbouw en hoogbouw. 

    2. Door een intensief communicatietraject ondersteunen we een gedragsverandering van de  

        burgers. 

     3. De aanbestedingen die in 2018 plaatsvinden om scenario 4 te implementeren worden breed  

         opgezet. Binnen de aanbestedingen is het opzetten en uitvoeren van pilots mogelijk. 

Status: de benodigde aanbestedingstrajecten zijn succesvol afgerond voor de implementatie van 

zowel scenario 4 als ruimte voor uitvoering van meerdere pilots in 2022. De communicatie voor 

invoering van scenario 4 (per 1 januari 2019) is in volle uitvoering. Een communicatieplan voor 

afvalpreventie, hergebruik en afvalscheiding zal worden opgesteld in de loop van 2019. 

B. Milieustraat en kringloop 

    In 2018 worden de onderwerpen milieustraat en kringloop aan de Raad voorgelegd. 

    Grof vuil/kringloopgoederen zijn dé grondstoffen die belangrijk zijn voor de circulaire economie.     

    We starten een onderzoek hoe we dit deel van de afvalketen optimaal kunnen inzetten om de    

    VANG doelstellingen te behalen. 

Status: de tarieven en aan de poort geaccepteerde stromen zijn identiek op alle milieustraten per 1 

januari 2019. Het personeel zal worden getraind voor een effectief optreden aan de poort en op het 
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verwachting afname restafval fijn en grof
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invoering scenario 4 met 

amendementen 

harmonisering tarieven en 
stromen op milieustraten 

met training personeel 

afronding verbeter- en 

samenwerkingstraject 

kringloop met milieustraten 

start verbeter- en 

samenwerkingstraject 

kringloop met milieustraten 

start van inzamelpilots 

voor diverse gebiedstypen 

stapsgewijs opschalen 

succesvolle inzamelpilots  

afronding opschalen 

nieuwe inzamelsystemen 

huisvuil (ongesorteerd afval) 

grofvuil (ongesorteerd afval) 

20 kg 

5 kg 

63 kg 

18 kg 

99 kg 

33 kg 

 
 

stortperron. Voorts hebben alle kringloopbedrijven ingestemd met een gezamenlijk te doorlopen 

traject voor maatschappelijke waardecreatie uit grofvuil en kringloopgoederen in 2019.  
 
 

Op hoofdlijn is een strategie (richtsnoer) voor minder restafval (en meer waardecreatie uit afval) 

gepland voor een periode van zeven jaar. Het volume aan restafval zal in deze periode stapsgewijs 

afnemen als gevolg van nieuwe of verder uitgerolde maatregelen en het afsluiten van nieuwe meer 

circulaire verwerkingscontracten. Voor 2019 wordt voorzien dat het doel van 81 kg/inw/jr wordt 

behaald. In de voorziene inzamelpilots wordt gestreefd naar een resultaat van circa 15 kg/inw/jr 

fijn restafval. Bij een algehele opschaling wordt vervolgens een resultaat voorzien van gemiddeld 

20 kg/inw/jr. Het grofvuil op de milieustraten wordt door middel van optimalisatie en kringloop met 

aansluitend nascheiding naar verwachting stapsgewijs verlaagd naar gemiddeld 5 kg/inw/jr in 

2025.    

 


