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Agindapunt :  
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Amtner : Minke Spoelstra  

Taheakke : Bijlage 1 - Eerste wijzigingsverordening op de heffing en de 

invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in 

de gemeente Achtkarspelen 2021 

  

Saaknûmer : Z2020-08883 

 

 

Underwerp 

tarieven milieustraat  

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

 

De eerste wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van 

afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in de gemeente Achtkarspelen 2021 

vast te stellen 

 
 

 

Koarte gearfetting 

In de begroting 2021 is ingestemd met het invoeren van een betaaltarief voor het brengen 

van bepaalde afvalstromen op de milieustraat. Het college heeft aangeven voor welke 

afstromen betaalt moet worden en was het tarief zou moeten zijn. De tarieven moeten 

worden opgenomen in de tarieventabel van de "Verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in de gemeente Achtkarspelen  

 

Foech ried/kolleezje: 

Het college geeft aan welke afvalstromen en welke tarieven leiden tot de in de begroting 

opgenomen besparing. De raad stelt de verordening met de bijhorende tarieventabel vast. 

 

Ynlieding 

Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft uw raad ingestemt met het invoeren van een 

tarief en een te realiseren bezuiniging. Met dit voorstel wordt duidelijk wat de hoogte van het 

tarief zou moeten zijn en voor welke afvalstromen dit geldt. Na het vaststellen van het tarief 

zal vanaf 1 maart 2021 het poorttarief ook daadwerkelijk worden geheven. 

 

 

Histoarje 

Historie en huidige werkwijze 

Tot 2015  moest er voor het brengen van álle typen afval naar de milieustraat een tarief 

worden betaald. De hoogte hiervan was afhankelijk van het soort afval en de hoeveelheid. 

Vanaf 2015 hoeft er op de milieustraat niet meer aan de poort betaald te worden voor het 

brengen van afval. Na 2015  is er meer afval gebracht en is het aantal bezoekers ook 

toegenomen.  
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Voorstel nieuwe werkwijze 

We stellen voor om voor het inleveren van de deelstromen “bouw & sloop” een betaaltarief 

“aan de poort” te hanteren. De argumentatie hierbij is dat dit geen regulier huishoudelijk 

afval is maar bij wijze van uitzondering vrijkomt in een huishouden. In tegenstelling tot 

papier, kca of tuinafval dat structureel onderdeel is van huishoudelijk ontstaan afval. Een 

verbouwing doe je niet vaak en in dat geval betaal je een keer voor het extra afval dat je 

eenmalig hebt. Het beperken (ofwel door betaling ofwel anderszins) van de mogelijkheid van 

het brengen van de voorgestelde deelstromen sluit aan bij het beleid van de omliggende 

gemeenten. Daardoor wordt de kans op afvaltoerisme ten aanzien van deze deelstromen uit 

omliggende gemeenten gereduceerd. 

Met het invoeren van een tarief voor de genoemde stromen is de verwachting dat er ook 

minder van dit type afval zal worden gebracht.  

 

Voorstel tarieven en stromen: 

Gelet op het voorgaande stellen we de volgende verdeling en tarieven voor: 

 

Gratis 

Alle stromen waarvoor reeds een verwijderingsbijdrage is betaald, die als huishoudelijkafval 

binnen de afvalstoffenheffing thuis horen én de stromen die een opbrengst genereren. Op dit 

moment zijn dat: Grof huishoudelijk afval, papier, textiel, (vlak)glas, wit- en bruingoed, 

metaal, asbest(en gelijkend, onder de geldende voorwaarden/vergunning), frituurafval en 

autobanden. 

 

Betaald 

Alles wat niet onder bovenstaande valt, te weten: 

Bouw- en sloopafval, hout (sloop/bouwhout), puin, gips, tuinhout/bielzen en dakleer. 

Tarief: 

Kofferbak (tot 0,5m3)    €5,- 

Aanhanger (0,5-1m3)    €12 

Tandemasser (vanaf 1m3)      €35 

 

Te berikken effekt 

1. Invulling geven aan de ombuigingsopdracht om te komen tot een kostenbesparing op 

de afvalinzameling zoals opgenomen in de begroting 2021. Wanneer de gemeenteraad 

de begroting 2021 vaststelt wordt ingestemd met het invoeren van een tarief. Met dit 

voorstel wordt duidelijk wat de hoogte van het tarief zou moeten zijn en wat de te 

verwachten effecten op de hoeveelheid te verwerken afval zijn. 

 

2. Met betrekking tot het brengen van afval naar de milieustraat: 

- Het behouden van de positieve effecten van de laagdrempeligheid; en goede 

afvalscheiding en service voor de inwoners van Achtkarspelen 

- Het voorkomen van de negatieve effecten van deze laagdrempeligheid: Eerlijk gebruik 

van de faciliteiten 

 

 
 

Arguminten 

1. De stromen waarvoor betaald moet worden vallen niet onder de categorie “huishoudelijk 

afval”. 

Voor afval dat in een normaal huishoudelijke situatie kan vrijkomen wordt via de 

afvalstoffenheffing betaald. Hiervoor hoeft dus op de milieustraat niet extra te worden 

afgerekend. De stromen waarvoor wel moet worden betaald komen vrij bij situaties die niet 
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vaak voorkomen, een verbouwing bijvoorbeeld. Het past niet om deze in de reguliere heffing 

op te nemen. 

 

2. Voorstel sluit aan bij het ingezette beleid 

Door de drempel naar de milieustraat zo laag mogelijk te maken draag je bij aan een 

afvalscheiding van huishoudelijk afval. Met invoering van een tarief voor de voorgestelde 

stromen blijft dit het geval.  

 

3. De voorgestelde tarieven zijn marktconform, de kans op afvaltoerisme neemt af 

De milieustraten in de ons omringende gemeenten hanteren vergelijkbare tarieven. Hierdoor 

loont het niet om afval dat eigenlijk niet van onze inwoners komt toch hier aan te 

(laten)bieden. 

 

 

Alternativen 

Een ander tarief hanteren of andere afvalstromen laten betalen 

 

 

Kanttekenings/risiko’s 

1. Er komt meer afval in minicontainers 

Het zou kunnen dat een deel van de betaalde stromen toch weer in de minicontainer terecht 

komt. Voor afval van buiten de gemeente en het deel “bedrijfsafval” ligt dat echter niet voor 

de hand. Bovendien blijven verreweg de meeste afvalstromen toch gratis in te leveren. Dit is 

anders dan bij het vorige betaalsysteem dat tot 2015 gold. 

 

2. De voorgestelde daling van gebracht afval is een inschatting 

Het uiteindelijke effect van de maatregel zal moeten blijken. Op basis van wat we aan de 

poort zien, de hoeveelheden die we de afgelopen jaren ontvingen en de jaren daarvoor toen 

er nog betaald moest worden, is deze inschatting gedaan. We denken dat dit een realistische 

is. Zie ook het kopje “financiën”. 

 

 

Finânsjes 

 

In de begroting 2021 is aangeven dat de invoering van een betaalsysteem voor bepaalde 

stromen € 20.000 aan inkomsten/besparing oplevert. Het totaal bestaat uit drie 

componenten: 

1: Minder ingebracht afval en daarmee minder verwerkingskosten 

2: Inkomsten doordat er een tarief voor het brengen van dit afval wordt gerekend 

3. Verwachte toename van genoemde deelstromen in de minicontainers 

 

Bij de inschatting is gekeken naar de hoeveelheden afval van voor 2015, toen er ook betaald 

moest worden. De afgelopen jaren is er landelijk een forse toename van afval richting 

milieustraten, ook dit is bij de bepaling in overweging genomen. De daadwerkelijke 

gerealiseerde besparing aan verwerkingskosten komt in de voorziening van de 

afvalstoffenheffing.  

 

 

Kommunikaasje 

Na vaststelling zal via de gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd over de verandering 

voor het aanbieden van afval op de milieustraat(website, afvalapp, infopagina).  

 

Yntegraliteit 
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Het advies is opgestelt in overleg met financieel beleid en belastingen. 

 

Gearwurking 

Het vaststellen van de tarieven is een eigen bevoegdheid van de gemeente.  

 

 

Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong  

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 

griffie in), 

punt nr.: @; 

 

 

Beslút: 

 

De eerste wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van 

afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in de gemeente Achtkarspelen 2021 

vast te stellen 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Achtkarspelen van  

Datum. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. J.W. van Hoppe MPM 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


