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Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 tarieventabel 2014

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING 2014

Hoofdstuk 1 Vastrecht afvalstoffenheffing
Algemeen
1.1

Het vastrecht bedraagt per perceel, per belastingtijdvak

€ 140,76

Gemeenschappelijke container met één- en meerpersoonshuishouden
1.2

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt het vastrecht voor een groep van percelen, waarvoor geen individuele weging van de afvalstoffen per perceel kan plaatsvinden en
die voor de inzameling van het afval gebruik maakt van een gemeenschappelijke container, per
perceel, indien het perceel wordt gebruikt door:

1.2.1

één persoon per belastingtijdvak

€ 91,80

1.2.2

twee personen per belastingtijdvak

€ 128,83

1.2.3

drie of meer personen per belastingstijdvak

€ 148,05

Inzameling middels zakken
1.3

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1 en 1.2 bedraagt het vastrecht voor een perceel, € 179,64
waarvoor geen individuele weging van de afvalstoffen per perceel kan plaatsvinden en uitsluitend
met behulp van zakken het afval wordt ingezameld
en waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van een gemeenschappelijke container, per perceel,
per belastingtijdvak

Individuele container
1.4

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1, 1.2 en 1.3 bedraagt het vastrecht bij percelen,
die gebruik maken van een individuele container, onafhankelijk van het aantal personen, per
perceel, dan wel groep percelen, per belastingtijdvak

1.5

Voor de vaststelling van het aantal personen wordt uitgegaan van de toestand bij het begin van
het belastingtijdvak of, indien het aantal personen op een perceel gedurende het belastingtijdvak
wijzigt, van de toestand aan het begin van de
eerstvolgende kalendermaand, volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

€ 106,56

Hoofdstuk 2 Gedifferentieerd gedeelte van de afvalstoffenheffing
Verhogingen per kilogram afval bij individuele- en gemeenschappelijke of ondergrondse containers
2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, wordt de belasting als bedoeld in onderdeel 1.2 en
1.4 van deze tarieventabel verhoogd met een tarief voor:

2.1

groente-, fruit- en tuinafval welke periodiek in een gemeenschappelijke container of een indivi- € 0,20
duele container wordt ingezameld, per kilogram

2.2

restafval en overige afvalstoffen welke periodiek in een gemeenschappelijke container of een
individuele container worden ingezameld, per kilogram

2.2.a

per aanbieding van gft- en/of restafval (ongeacht de hoeveelheid) bij een ondergrondse container € 1,14

€ 0,23

Verhogingen per aanbieding van individuele container
2.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, wordt de belasting als bedoeld in onderdeel 1.4
€ 1,46
van deze tarieventabel verhoogd met een tarief voor groente-, fruit- en tuinafval welke periodiek
in een container worden ingezameld, uitgezonderd die percelen waarvoor geen individuele
weging van de afvalstoffen per perceel kan plaatsvinden en/of die percelen die gebruik maken
van een verzamelcontainer, per aanbieding van een container met een unieke identificatietransponder

2.4

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1, wordt de belasting als bedoeld in onderdeel 1.4
€ 1,46
van deze tarieventabel verhoogd met een tarief voor restafval en overige afvalstoffen welke
periodiek in een container worden ingezameld,
uitgezonderd die percelen waarvoor geen individuele weging van de afvalstoffen per perceel
kan plaatsvinden en/of die percelen die gebruik maken van een verzamelcontainer, per aanbieding
van een container met een unieke
identificatietransponder

2.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een ‘plastic heroes’ afvalzak, voor het aanbieden
van plastic huishoudelijk afval, per rol van 10 stuks

€ 0,70

Hoofdstuk 3 Milieustraat
Het tarief voor het gebruik maken van de milieustraat voor het aanleveren van
huishoudelijk afval , bedraagt:
3.1

1

voor afvalcomponenten, geschikt voor hergebruik, met
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Gratis

uitzondering van puinen hout, voor zover deze gescheiden worden aangeleverd
3.2

voor restafval, puin en hout, alsmede groente- en fruitafval, per kg

€ 0,20 met een minimum van
€ 1,00

3.3

per aangeleverde band met velg, afkomstig van een personenauto

€ 5,90

3.4

per (maximaal vier) aangeleverde band(en) zonder velg,
afkomstig van een personenauto

Gratis

3.5

per aangeleverde band, afkomstig van een tractor of vrachtwagen

€ 23,55

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag ophalen van grof huishoudelijk afval,
per keer:
a.voor de eerste halve kubieke meter
b.te vermeerderen met een bedrag voor elke volgende halve kubieke meter
c.het tarief bedraagt voor het op aanvraag ophalen van restafval per halve
kubieke meter

€ 27,05
€ 13,55
€ 13,55

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een duplicaat afvalpas

€ 25,50

3.7

Het tarief voor het omruilen van een container van groot naar klein en andersom
bedraagt

€ 27,15

3.8

Het tarief voor het plaatsen of vervangen van een slot bij een container bedraagt

€ 30,--

3.9

Het tarief voor het krijgen van een sleutel van een container van 1.100 liter
bedraagt

€ 30,--

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2013 tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing 2014
De griffier,
G.H. Kocken
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