
Afvalstoffenheffing – bandbreedtes       Bijlage 4 

Kentallen: 

Raming aantal huishoudens gebruik minicontainers restafval: 9.040 

Raming aantal huishoudens gebruik verzamelcontainer restafval: 959 

Een zak restafval is gemiddeld 55 liter 

Op dit moment worden de volgende tarieven gehanteerd: 

 Restafval Gft-afval Tarief 2015 

Standaardset 1 240 240 €  

Standaardset 2 140 140 €  

Standaardset 3 140 240 €  

Standaardset 4 240 140 €  

De ge iddelde af alstoffe heffi g edraagt €  euro per huishouden. 

Scenario 1 – ge iddelde afvalstoffe heffi g geraa d op € 57 per huishoude  per jaar 

De ge iddelde af alstoffe heffi g daalt aar € . Dit ko t eer op ee  dali g et  pro e t. Als, 

analoog aan de huidige tarifering, een tariefstelling naar grootte van restafval en gft-container wordt 

gehanteerd, zou dit er als volgt uit kunnen komen te zien: 

 Restafval Gft-afval Tarief 2017 

Standaardset 1 240 240 €  

Standaardset 2 140 140 €  

Standaardset 3 140 240 €  

Standaardset 4 240 140 € 277 

 

 

Scenario 2 – ge iddelde ASH geraa d op € 5  per huishoude  

Totale koste  i lusief BTW: € . .  

De verwerkingskosten en inzamelkosten voor restafval bedragen, op basis van de berekeningen die 

zijn ge ruikt oor de e o, ir a € . , i lusief kapitaallasten. Deze kosten kunnen worden 

gedekt vanuit het variabele tarief. 

Alle overige afvalbeheerkosten edrage  i  totaal € 1.862.840.Deze kosten kunnen worden gedekt 

vanuit het vaste tarief, dat voor elk huishouden hetzelfde is. Dit komt neer op € 186,24 per 

huishouden per jaar. 

Uit ervaring blijkt dat huishoudens na invoering van tarief op restafval gemiddeld twaalf keer per jaar 

hun container voor restafval aanbieden. Op basis van ca. 9.040 huishoudens die gebruik maken van 

minicontainers voor restafval, komt dat neer op 108.480 ledigingen per jaar. Uitgaande van een 

verdeling van 30 procent minicontainers 140 liter en 70 procent minicontainers 240 liter, komt dat 



uit op in totaal een aanbod van 22.780.800 liter afval. De kosten per liter afval bedragen derhalve 

€ 0,028. 

Omgerekend naar 140 liter is dit € 3,95 per lediging. 

Omgerekend naar 240 liter is dit € 6,77per lediging 

Omgerekend naar een zak restafval is dit € ,55 per inworp 

 

Voor de verschillende huishoudens met verschillend aanbiedgedrag komen de tarieven voor de 

afvalstoffenheffing er dan uit te zien zoals aangegeven in onderstaande tabel. Naar verwachting gaan 

alleen inwoners die maximaal aanbieden en nu betalen voor een tarief voor een grote restafval en 

kleine gft-container meer betalen dan nu het geval is. 

 

 

 

 

 

 

  

Aantal aanbiedingen Vastrecht
Kosten 

restafval

Totaal 

afvalstoffenheffing

Maximaal (26 x) € 186,24 € 102,69 € 288,92
Vaker dan gemiddeld (16 x) € 186,24 € 63,19 € 249,43
Gemiddeld (12 x) € 186,24 € 47,39 € 233,63
Minder vaak dan gemiddeld (8 x) € 186,24 € 31,60 € 217,83

minicontainer restafval-grote minicontainer

Aantal aanbiedingen Vastrecht
Kosten 

restafval

Totaal 

afvalstoffenheffing

Maximaal (26 x) € 186,24 € 176,03 € 362,27
Vaker dan gemiddeld (16 x) € 186,24 € 108,33 € 294,57
Gemiddeld (12 x) € 186,24 € 81,25 € 267,48
Minder vaak dan gemiddeld (8 x) € 186,24 € 54,16 € 240,40

Aantal aanbiedingen (analoog aan kleine minicontainer, drie zakken 

per minicontainer)
Vastrecht

Kosten 

restafval

Totaal 

afvalstoffenheffing

Maximaal (78 inworpen) € 186,24 € 121,02 € 307,26
vaker dan gemiddeld (48 inworpen) € 186,24 € 74,48 € 260,71
Gemiddeld (36 inworpen) € 186,24 € 55,86 € 242,09
minder vaak dan gemiddeld (24 inworpen) € 186,24 € 37,24 € 223,47

minicontainer restafval-kleine minicontainer restafval

Huidige afvalstoffenheffing kleine minicontainer restafval €245-€263

Huidige afvalstoffenheffing grote minicontainer restafval €308-€326

ondergronds restafval



Scenario 3 – ge iddelde ASH geraa d op € 56 per huishouden 

Ten opzichte van scenario 2 zullen de inzamel en verwerkingskosten voor restafval iets lager liggen 

en de vaste kosten, als gevolg van hogere investeringskosten, wat hoger. Op analoge wijze kan 

vervolgens het vastrecht worden gepaald en de kosten per inworp. Uitgaande van de geraamde 

afvalhoeveelheden en een gewicht van 5 kg per vuilniszak, komen de kosten per inworp uit op circa 

€ 1,25. Het astre ht ordt ir a € 193,- 

 

Bij verschillende aanbiedgedrag komt dat er dan als volgt uit te zien: 

Ondergronds restafval 

125 inworpen is vergelijkbaar met maximaal aanbieden (26 

x) van een minicontainer 240 liter 
Vastrecht 

Kosten 

restafval 

Totaal 

afvalstoffenheffing 

125 inworpen(2,5 zakken per week) 
€ 193,19 € 155,99 € 349,19 

100 inworpen (2 zakken per week) 
€ 193,19 € 124,79 € 317,99 

75 inworpen (1,5 zakken per week) 
€ 193,19 € 93,60 € 286,79 

50 inworpen (1 zak per week) 
€ 193,19 € 62,40 € 255,59 

25 inworpen (0,5 zakken per week) 
€ 193,19 € 31,20 € 224,39 

 


