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ZAAKNUMMER : 2019068486
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: Commissie Algemene Zaken en Control

VAN
NAMENS DEZE

: College van B&W, portefeuillehouder wethouder Th.M. Martens
: Team Ruimte, D.P.J. van Roosmalen

DATUM

: 13 november 2019

ONDERWERP

: Memo nieuwe tarieven in de Afvalstoffenverordening

BIJLAGE

: Bijlage raadsbijeenkomst milieustraat

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen in de
Afvalstoffenverordening.
Vastrecht en Huis-aan-huis inzameling
Afvalstoffenheffing

2020

2019

Vastrecht per maand

€ 68,64

€ 67,20

Lediging container 140 liter restafval

€ 11,62

€ 9,78

Lediging container 140 liter GFT-afval

€ 0,00

€ 0,00

Lediging emmer 40 liter restafval

€ 6,08

€ 5,04

Lediging emmer 25 liter GFT-afval

€ 0,00

€ 0,00

Uitgangspunten vastrecht tarief:
1. Kosten die worden toegerekend aan het vastrecht tarief zijn:
- Vaste kosten afvalinzameling;
- Exploitatiekosten en kosten van de “gratis” stromen van de milieustraat;
- 50% van de kosten voor het ophalen/verwerken van GFT-afval;
2. Door het verhogen van de tarieven van de milieustraat en de huis-aan-huis
inzameling kan het vastrecht nagenoeg gelijk blijven ondanks de toegenomen
totale kosten.
Uitgangspunten variabel tarief:
1. Variabele tarief voor GFT-containers blijft €0,2. Kosten die worden toegerekend aan het variabele tarief voor restcontainers zijn:
- Kosten verwerken restafval worden toegerekend op basis van het aantal liter
per container;
- Kosten ophalen restafval worden toegerekend op basis van het aantal
ledigingen;
- 50% van de kosten voor het ophalen/verwerken van GFT-afval.

Poorttarieven milieustraat 2020
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4
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Wit- en bruingoed:
koelkasten, diepvriezers,
televisie e.d.
Kadavers van kleine
huisdieren
Asbest 35 m2
Afgewerkte motorolie
(max. 10 liter)
Retour glas (flessen
e.d.)
Vlakglas
Papier en karton
Textiel
Kringloopgoederen
Ferro en non ferro
materialen
Luiers
Klein Chemisch Afval
Plastic verpakkingen
Wit schoon tempex
Frituurvet en olie
Autobanden zonder velg
(max. 5 stuks)
Drankenkartons
Gasflessen
Harde kunststoffen

Tarief 0 = gratis

Blad en gras
Snoeihout en
grof tuinafval

Tarief 1 = € 5,00 m³

Huisvuil:

€

5,00 per zak

Matras, 90 cm breed

€

5,00 per stuk

Matras, breder dan 90 cm

€ 10,00 per stuk

•
•
•

Grof huishoudelijk
restafval
A/B/C hout
Schoon puin
Gipspuin

Tarief 2 = € 22,00 m³

•
•
•

Gemengd bouw- en
sloopafval
Dakleer
Vloerbedekking
Niet chemisch
verontreinigende
grond

Tarief 3 = €50,00 m³

Op 24 oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij afvaardigingen van de
gemeenteraden van Someren en Asten aanwezig waren. Bij de uitnodiging voor deze
bijeenkomst was een bijlage gevoegd waarin de huidige situatie van de milieustraat
uiteen is gezet en waarom er gesproken moest worden over nieuwe poorttarieven. De
onderbouwing om tot nieuwe poorttarieven te komen kan als volgt worden samengevat:
- Tarieven niet meer aangepast sinds 2003;
- Inkomsten uit poorttarieven dekken een steeds lager percentage van de
kosten;
- Verwerkingskosten hebben een steeds groter aandeel in de kosten van de
milieustraat, in 2018 was dit al 82 procent;
- Kleine groep gebruikers (7,5%) veroorzaak een groot deel (50%) van de
kosten;
- Door lage poorttarieven en stijgende verwerkingskosten komen er steeds
meer kosten van de milieustraat in het vastrecht terecht.
Voor de volledige onderbouwing om te komen tot nieuwe poorttarieven verwijs ik u naar
het document “Bijlage raadsbijeenkomst milieustraat”.
Tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst werd de voorkeur gegeven aan het principe
van “de vervuiler betaalt”. Op basis van dit principe zijn bovenstaande tarieven
opgenomen in de Afvalstoffenverordening. Door de tarieven ongeveer kostendekkend te
maken zal er een grote verandering plaatsvinden in de hoeveelheid afval op de
milieustraat welke zich moeilijke laat voorspellen. Hierdoor ontstaat er zowel een
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verschuiving in de inkomsten als de kosten. Per kwartaal zal aan de commissie worden
gerapporteerd over de mate waarin de nieuwe tarieven kostendekkend zijn.
Ophalen grove huishoudelijk afvalstoffen aan huis
Ophalen grove huishoudelijke
afvalstoffen
Voor de eerste kubieke meter per aanvraag
Elke volgende kubieke meter per aanvraag

2020
€ 70,00
€ 22,00

Dit tarief per kubieke meter is gekoppeld aan het tarief voor grof huishoudelijk restafval
op de milieustraat. Daarnaast is het tarief voor de eerste kubieke meter verhoogd met de
kosten voor het inzetten van een vrachtwagen met chauffeur. De verwachting is dat
bovenstaande tarieven kostendekkend zijn.
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