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1. Inleiding 
 
Waarom deze notitie? 
 
Deze notitie is bedoeld om uitvoering te geven aan het collegeprogramma 2006 – 2010. 
betreffende het herzien van de bestaande regeling om twee maal per jaar gratis storten van 
grof tuinafval in een systeem waarin inwoners met hun milieupas een gelimiteerde 
hoeveelheid grof (tuin-)afval per jaar gratis kunnen aanleveren op de milieustraat.  
 
Vanaf 2003 kunnen inwoners op twee dagen in het jaar gratis hun grof tuinafval aanbieden 
op de milieustraat.  In de daarop volgende jaren zijn in de gemeenteraad soms vragen 
gesteld / suggesties gedaan met betrekking tot het gratis kunnen aanbieden van afval; 
uiteenlopend van verruimen van de regeling tot afschaffen.   
 
Dit is voor ons college aanleiding geweest om in het kader van het collegeprogramma 2006 
–2010 hier een nieuwe afspraak over te maken.  
Door middel van deze notitie leggen wij 3 mogelijkheden aan uw raad voor met het voorstel 
om hieruit een keuze te maken voor een regeling die de komende jaren van toepassing is.    
 
De voorgestelde mogelijkheden zijn: 
1. tarifering vanaf eerste kg voor alle betaalde afvalstromen 
 (en gratis takkendagen afschaffen) 
2. geen heffing tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde afvalstromen 
 (en gratis takkendagen afschaffen)          
3. gratis takkendagen handhaven (en geen heffingvrije hoeveelheid instellen) 
 (= bestaande situatie)  
        
In hoofdstuk 2 worden kaders gegeven die in acht moeten worden genomen bij het maken 
van een nieuwe regeling voor tarifering op de milieustraat. 
 
In hoofdstuk 3 worden voornoemde varianten voorzien van argumenten en kanttekeningen 
en met elkaar vergeleken op basis van criteria die in de afvalwereld gebruikelijk zijn: 
financiële effecten, milieuprestaties en dienstverlening.  
 
In hoofdstuk 4 worden onze overwegingen weergegeven en een conclusie getrokken. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een voorstel aan uw raad geformuleerd. 
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2. Kaders 
 
In dit hoofdstuk sommen wij kaders op, dat wil zeggen criteria (normen) danwel 
uitgangspunten (veronderstellingen), die een rol spelen bij het vaststellen van het beleid 
inzake tarifering van het brengen van grof afval op de milieustraat.  
 

1. Collegeprogramma 2006 – 2010  
 
In het collegeprogramma 2006 – 2010 is over het gratis aanbieden van een hoeveelheid grof 
rest en/of tuinafval het volgende vastgelegd door ons college: 
 
“Wij willen het twee maal per jaar gratis storten van tuinafval omzetten in een systeem 
waarin inwoners met hun milieupas een gelimiteerde hoeveelheid (tuin)-afval per jaar gratis 
kunnen aanleveren op de gemeentewerf. Wij zullen nog bekijken hoeveel kilo onze inwoners 
gratis kunnen aanleveren. Het mag duidelijk zijn, dat dit niet ongelimiteerd kan: de kosten 
van het “gratis” aanbrengen zullen wij moeten omslaan over alle aansluitingen in de 
gemeente. 
 
2007 Beleid ontwikkelen: bepalen welke afvalstromen hiervoor in aanmerking komen en  
 welke hoeveelheid gratis kan worden aangeboden op de milieustraat. 
2008 Burgers kunnen 2x per jaar gratis een hoeveelheid (tuin)-afval aanleveren.” 
 
Toelichting op het bepaalde in het collegeprogramma. 
Ten aanzien van de afvalstromen gaat het om het maken van de keuze tussen of alleen 
tuinafval of alle betaalde afvalstromen op de milieustraat.  
 
Ten aanzien van de gelimiteerde hoeveelheid gaat het om de vraag wie financieel 
aansprakelijk is voor de kosten van afval: of de aanbieder zelf of alle inwoners collectief.  
 

2. Wettelijk 
 

Op basis van de wet milieubeheer is er een milieustraat op de werf in Tynaarlo ingesteld. 
Daar kunnen bepaalde categorieën grove huishoudelijke afvalstoffen worden achtergelaten. 
Voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen kan de gemeente een heffing vragen. De 
heffing is wettelijk aan een maximum verbonden, namelijk: ter bestrijding van de kosten die 
verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Een ondergrens wordt niet in 
de wet genoemd.  
 
In de verordening afvalstoffenheffing en de verordening reinigingsrechten is geregeld naar 
welke maatstaven en volgens welke tarieven op de milieustraat moet worden afgerekend.    
 
Op grond van de gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om deze verordeningen te 
wijzigen. Bijvoorbeeld door tariefaanpassing en / of door in te stellen dat voor het brengen 
van een bepaald aantal kilo’s geen tarief behoeft te worden betaald.  

 
 
3. Verschillende tarieven afvalstoffenheffing 

 
De gemeenteraad heeft op 21 oktober 1999 besloten om de kosten van reiniging bij de 
inwoners in rekening te brengen volgens het zogenaamde diftar-systeem. Dit staat voor 
gedifferentieerde tarievenstelsel. Volgens dit stelsel moet in de gemeente Tynaarlo betaald 
worden voor de aangeboden hoeveelheid afval. 
In het collegeprogramma 2006 – 2010 staat over de tarieven van reiniging het volgende: 
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“ De tarieven zijn in principe kostendekkend. Wij hanteren hierbij het diftarsysteem.  
  Het diftar-systeem draagt bij aan het reduceren van afvalstoffen en doet recht aan    
  het principe de vervuiler betaalt.” 

 
In de gemeente Tynaarlo worden voor zover in dit verband relevant de volgende 
gedifferentieerde tarieven in rekening gebracht: 
 

• Voor restafval en gft-afval in de mini-container of verzamelcontainer geldt een 
tarief van € 0,23 per kg. 

 
• Voor het brengen van grof restafval, grof tuinafval en verbouwingsafval (puin, 

hout, dakleer etc.) op de milieustraat wordt een tarief in rekening gebracht van € 
0,14 per kg met een minimum van € 2,80 per aanbieding. De hier genoemde 
afvalstromen noemen wij de betaalde afvalstromen op de milieustraat.      

            
• Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval en afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur aan huis door medewerkers van de gemeente zijn de 
volgende tarieven van toepassing: 

            1. op de reguliere ophaaldag tot en met 1 m3 € 39,80 
2. en voor elke volgende 1 m3 of gedeelte daarvan verhoogd met € 26,50  
3. buiten de reguliere ophaaldag tot en met 5 m3 € 126,50 
4. en voor elke volgende 5 m3 of gedeelte daarvan verhoogd met € 126,60 
 
Deze tarieven zijn met name gebaseerd op de kosten van inzet medewerkers van 
de gemeente en inzet materieel voor het ophalen aan huis en het brengen naar 
de milieustraat. 
 

Op de regel van afrekening op basis van aangeboden hoeveelheid bestaan ook 
uitzonderingen: 
 

1. Ieder huishouden moet een vast recht betalen om de kosten te dekken die niet   
      specifiek toegerekend kunnen worden. Het vast recht bedraagt voor 2008  

            € 28,25 per kwartaal oftewel € 113,00 op jaarbasis. 
 

2. Vanwege wettelijke grondslag en / of in het belang van het milieu en/of   
      financieel wordt voor het brengen van een aantal afvalstromen geen tarief in   
      rekening gebracht. Het gaat hierbij om de volgende afvalstromen: asbest,   
      autobanden tot 17,5 inch en zonder velg, batterijen,  klein chemisch afval,  
      elektrische en elektronische apparaten, vensterglas, papier en karton, textiel /   
      kleding, kadavers van kleine huisdieren, herbruikbare goederen voor   
      kringloop en oud ijzer / metalen  

 
3. Op twee dagen in het jaar, de zogenaamde takkendagen, mogen particuliere     
      huishoudens gratis grof snoeihout en takken inleveren op de gemeentewerf. 

 
      4.  In de periode van 28 december tot en 12 januari kunnen inwoners hun  
           kerstboom gratis inleveren op de gemeentewerf of bij de voormalige  
           wijkposten in Eelde, Vries en Zuidlaren. 
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4. Beoogde effecten van het afvalbeleid 
 
In diverse plannen heeft uw raad vastgelegd wat u wilt bereiken met het afvalbeleid. 
 
In het op 26 februari 2002 vastgestelde en thans nog van toepassing zijnde Integraal 
Milieubeleidsplan gemeente Tynaarlo staat als ambitie omschreven: 
 
”we willen in de komende vier jaar geen verdere toename van de totale hoeveelheid per 
inwoner aangeboden huishoudelijk afval (peil 1-1-2002).” 
 
In de op 23 oktober 2008 vastgestelde begroting 2008 is in programma 12 reiniging het 
volgende vermeld: 
 
“    We willen: 

• zo min mogelijk afval (preventie),  
• afval tegen lage kosten verwijderen, 
•  afvalstoffen milieuverantwoord verwerken (afvalscheiding en speciale 

verwerking waar nodig).” 
 
5. Uitvoering 
 
Het invoeren van een heffingsvrije hoeveelheid voor grof afval is vanwege praktische 
uitvoerbaarheid niet in alle gevallen mogelijk. 
 

1. Voor het brengen van grof afval geldt de voorwaarde dat het moet gaan om alle 
betaalde afvalstromen. 

 
Toelichting: 
In de praktijk bieden veel inwoners een gemengde vracht aan bestaande uit grof restafval en 
grof tuinafval en verbouwingsafval.  
De totale vracht wordt op de weegbrug gewogen en geregistreerd. Deze procedure is 
eenvoudig en transparant voor zowel de burgers als de uitvoering op de weegbrug.  
 
Indien onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen verschillende afvalstromen waarbij 
voor de ene afvalstroom wel een heffingsvrije hoeveelheid geldt en voor een andere 
afvalstroom niet, dan zou dit logistieke problemen opleveren.    
 
Met behulp van de milieupassen en de daarbij behorende automatisering is het mogelijk om 
het maximum van de heffingsvrije hoeveelheid gedurende het jaar vast te stellen ook als een 
inwoner in verschillende kleinere hoeveelheden op verschillende momenten in het jaar grof 
afval aanbiedt.    
 

2. Voor het ophalen van grof afval aan huis is het niet mogelijk om te werken met een 
heffingvrije hoeveelheid. 

 
Toelichting 
Grof afval dat aan huis wordt afgehaald wordt niet gewogen, omdat op de vrachtauto geen 
weeginstallatie zit. Het op te halen grof afval van verschillende inwoners wordt geschat en 
zoveel mogelijk in combinatie opgehaald om de kosten te drukken.  
In de verordening is vastgelegd dat de op te halen hoeveelheid door de medewerker van de 
gemeente wordt geschat en afgerond in hele m3.  
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3. Vergelijking van mogelijkheden van tarifering op de milieustraat 
 
Mogelijkheid 1: tarifering vanaf eerste kg voor alle betaalde afvalstromen (en gratis 
takkendagen afschaffen).  
  
Bij mogelijkheid 1 hebben wij overwogen dat: 

• het diftar-principe “de vervuiler betaalt” consequent wordt uitgevoerd; dat wil zeggen, 
kosten voor de aangeboden hoeveelheid grof afval komen voor rekening van de 
individuele burger; 

 
• afgerond 4.900 pashouders ( = 38 % van het totaal) 

            tussen oktober 2006 en oktober 2007 voor betaalde afvalstromen gebruik    
            maakten van de milieustraat; door hen zijn in deze periode 1.500 ton betaalde 
            grof afvalstromen aangeboden; 
 

• tarifering met de pas milieustraat uitvoerbaar is tijdens de reguliere openingstijden 
van de milieustraat. Weging en facturering maken deel uit van de normale 
bedrijfsvoering en extra inzet van personeel is niet nodig; 

 
• tarifering vanaf de eerste kilogram in letterlijke zin voldoet aan het criterium van   

gelimiteerde hoeveelheid als genoemd in het collegeprogramma 2006 – 2010.  
Een tarifering vanaf de eerste kg geeft burgers in rekenkundige zin niet de 
mogelijkheid om een hoeveelheid grof afval gratis naar de milieustraat te brengen. 

 
Aanname: 

• wij verwachten dat deze mogelijkheid ertoe bijdraagt dat zo min mogelijk grof  
afval wordt aangeboden; de burger zal eerst mogelijkheden benutten die   
beschikbaar zijn, bv. bij aankoop al rekening houden met afval-(stadium),  
gebruiken van de oud-voor-nieuw regeling (elektronica) en het aanbieden van  
herbruikbare goederen aan kringloop, marktplaats. 

                 
Kanttekeningen:  

• tarifering vanaf eerste kilogram biedt burgers geen financiële prikkel om grof afval  
op de op afstand gelegen milieustraat aan te bieden. Maar dit systeem wordt al 
jaren gehanteerd in de gemeente Tynaarlo en  toch leveren een aantal inwoners grof  
afval aan op de milieustraat.   

 
Inkomstenderving van het variabel tarief: 

• nihil. Omdat vanaf de eerste kg wordt geheven, is de opbrengst op de milieustraat   
maximaal. 

 
Dekking: 

• er vindt geen verrekening plaats via het vast recht van de afvalstoffenheffing, omdat 
de inkomstenderving op de milieustraat nihil is. 
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Mogelijkheid 2: geen heffing tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde 
afvalstromen op de milieustraat (en gratis takkendagen afschaffen). 
 
Bij mogelijkheid 2 hebben wij overwogen dat: 

• deze mogelijkheid een nuancering geeft aan het diftar principe; het maakt het 
aanbieden van grof afval op de milieustraat aantrekkelijker; het faciliteit pashouders 
om een hoeveelheid afval gratis te brengen. Dit zal door de gebruikers als 
klantvriendelijk worden ervaren. 

 
• afgerond 3.200 pashouders  (25 % van het totaal) 100 kg of meer hebben gebracht 

aan betaalde afvalstromen. Voor afgerond 1.700 pashouders is 20 – 90 kg 
geregistreerd. 

      Door bovengenoemde groepen is ruim 1.500 ton betaalde grof afvalstromen   
      aangeboden. 

 
• deze mogelijkheid uitvoerbaar is tijdens de reguliere openingstijden van de 

milieustraat, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 
afvalstromen.  

  
• deze mogelijkheid voldoet aan het criterium van een gelimiteerde hoeveelheid   

            als genoemd in het collegeprogramma 2006 – 2010 
 
Aanname: 

• wij beogen met deze mogelijkheid om burgers te stimuleren om het grof   
            huishoudelijk afval op de milieustraat aan te bieden en dat hiermede het             
            illegaal storten in de openbare ruimte wordt ontmoedigd. 
 
Kanttekeningen:  

• de mogelijkheid om een hoeveelheid gratis te storten vergt een extra registratie in de 
afval- en belastingadministratie. Hiervoor moet de automatisering worden aangepast 
en het vergt meer uren voor de administratie van de milieustraat. 

  
Inkomstenderving van het variabele tarief: 
inkomstenderving is het verlies door het mislopen van inkomsten. Dit gaat ontstaan als een 
heffingvrije hoeveelheid wordt ingevoerd.   

• raming € 84.000,00 
 
Voor een toelichting op de berekening verwijzen wij naar bijlage a. 
 
Dekking: 
de inkomsten die niet geheven worden via het variabel tarief worden vervolgens verhaald via 
het vast recht voor alle huishoudens. 

• € 6,50 per huishouden  
 
    Berekening: € 84.000 gedeeld door 13.000 huishoudens. 
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Mogelijkheid 3: Gratis takkendagen handhaven (en geen heffingvrije hoeveelheid instellen) 
 
Bij mogelijkheid 3 hebben wij overwogen dat : 

• de takkendagen de afgelopen jaren in een behoefte hebben voorzien; 
het gaat om afgerond 1.000 bezoekers ( 8 % van 13.000) 

            Dit aantal vloeit voort uit de telling op de twee takkendagen in 2007. 
            Door deze groep is ongeveer 200 ton grof snoeihout en takken aangevoerd. 
 
Aanname: 

• deze faciliteit is ingesteld om burgers te stimuleren om grof snoeihout en takken aan                
te bieden en dat hiermede het illegaal storten van groen afval in de openbare ruimte    

            wordt voorkomen.  
         
 Kanttekeningen:        

• deze mogelijkheid van een heffingsvrije hoeveelheid voor een bepaalde afvalstroom 
kan op de milieustraat worden uitgevoerd als het op aparte dagen plaatsvindt. Dit 
vergt extra organisatie. Meer bemensing op de milieustraat en bekendmaking aan de 
inwoners dat de takkendagen gehouden worden. Hierdoor is de mogelijkheid van 
gratis brengen beperkt tot 2 dagen in het jaar. Vanwege deze beperkte openstelling is 
het op de takkendagen op diverse momenten erg druk op de milieustraat. Het gevolg 
hiervan is lange files tot op de Zuidlaarderweg en dit levert soms verkeersgevaarlijke 
situaties op. Andere afvalstromen kunnen op deze dagen niet aangeboden worden.  

 
• een gevolg van de beperkte openstelling is dat inwoners juist op de aangewezen 

dagen geen tijd hebben of niet beschikken over het juiste transportmiddel om een 
hoeveelheid grof tuinafval gratis te brengen. Het is mogelijk om het aantal dagen uit 
te breiden, maar dit heeft extra uitvoeringskosten tot gevolg.    

 
• op de gratis takkendagen kan onder de huidige regeling een onbeperkte hoeveelheid 

gratis worden aangeleverd. Het is mogelijk dat inwoners diverse keren op een dag 
komen brengen met telkenmale een personenauto met aanhanger met twee assen. 
Daardoor zijn inwoners in staat een substantiële hoeveelheid grof tuinafval gratis te 
brengen. Het is mogelijk om te bepalen dat ook voor het brengen van alleen grof 
groen afval een gelimiteerde hoeveelheid wordt toegestaan. In dat geval moet de 
aangeboden hoeveelheid groen afval op de weegbrug worden gewogen. Dit is in de 
bestaande opzet niet mogelijk vanwege lange wachttijden.  

 
• deze mogelijkheid voldoet niet aan het collegeprogramma. Maar het staat uw    

            raad vrij om een eigen afweging te maken. Om deze reden maakt de mogelijkheid 
  om de gratis takkendagen te handhaven ook onderdeel uit van deze notitie. 
 
Inkomstenderving van het variabel tarief:     

• € 28.000,00 
Berekening: 200.000 kg x € 0,14 
 
Dekking: 
 € 2,20 per huishouden  
     berekening:  € 28.000 gedeeld door 13.000 huishoudens  
 
Toelichting:  
Het afschaffen van de gratis takkendagen heeft tot gevolg dat de inkomsten op de 
milieustraat toenemen met € 28.000,00 en dat hierdoor het vast tarief van de 
afvalstoffenheffing kan worden verlaagd met afgerond € 2,20 per huishouden. 
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 4. Overwegingen / conclusie  
 
Overwegingen 
Wij vinden het wenselijk om de regeling van de gratis takkendagen in te            
trekken omdat deze regeling slechts aan een bepaalde categorie belanghebbenden de 
mogelijkheid biedt om zich gratis van een onbeperkte hoeveelheid tuinafval te kunnen 
ontdoen. De categorie die hier voordeel van heeft, beperkt zich tot degenen met tuinafval en 
die in de gelegenheid zijn om juist op de aangewezen dagen in het jaar de milieustraat te 
bezoeken.  
                  
De van toepassing zijnde regeling van afrekening op basis van aangeboden hoeveelheid 
afval vinden wij een goed systeem. In principe moet iedere burger betalen voor zijn afval. Het 
invoeren van een geringe heffingsvrije hoeveelheid voor het brengen van de afvalstromen 
grof restafval, grof tuinafval en verbouwingsafval beschouwen wij als een nuancering van de 
hoofdregel. 
              
Wij streven een laag vast recht afvalstoffenheffing na en daarom vinden wij dat het “gratis” 
aanbieden beperkt moet blijven. Het instellen van een maximale heffingvrije hoeveelheid van 
100 kg houdt in dat maximaal € 23,00 verschil kan ontstaan tussen een pashouder die 
gebruik maakt van de milieustraat ten opzichte van een burger die geen gebruik maakt van 
de regeling. Wij vinden dit verschil aanvaardbaar. 
 
Het instellen van een heffingvrije hoeveelheid is te legitimeren omdat het bijdraagt aan het 
zoveel mogelijk scheiden van afval en daardoor speciale verwerking/hergebruik mogelijk 
maakt. Hierdoor wordt gehandeld in het belang van het milieu en tegelijkertijd biedt het de 
mogelijkheid het afval tegen zo laag mogelijke kosten per afvalstroom te verwerken. 
 
Met de heffingvrije hoeveelheid wordt ook beoogd om het illegaal storten in de openbare 
ruimte te voorkomen c.q. te verminderen. De mogelijkheid van het gratis kunnen brengen 
van een geringe hoeveelheid grof afval vinden wij passen in een klantvriendelijke benadering 
van de inwoner die het grof afval daar brengt waar het hoort, namelijk op de centrale 
milieustraat in Tynaarlo. 
 
In verband met de praktische uitvoerbaarheid op de weegbrug vinden wij het nood-    
zakelijk dat voor alle betaalde afvalstromen een zelfde tarief van toepassing blijft.  
Dat wil zeggen of vanaf eerste kg betalen of een geringe heffingvrije hoeveelheid en voor 
deze afvalstromen een zelfde tarief blijven hanteren. 
 
Wij zijn van mening dat voor het ophalen aan huis geen heffingvrije hoeveelheid moet 
worden ingesteld, omdat wij ervoor kiezen om deze dienstverlening kostendekkend aan te 
bieden.  
            
Conclusie 
Uit het collegeprogramma 2006 – 2010 vloeit voort dat de huidige regeling van het twee maal 
per jaar gratis storten van tuinafval moet worden omgezet in een systeem waarin inwoners 
met hun milieupas een gelimiteerde hoeveelheid grof (tuin)-afval per jaar gratis kunnen 
aanleveren op de gemeentewerf.  
Op basis van het voorgaande concluderen wij dat: 

• de gelimiteerde hoeveelheid wordt gesteld op 100 kg per huishouden 
• en toegepast op de totaal aangeboden hoeveelheid aan grof restafval, grof tuinafval 

en verbouwingsafval (de zogenaamde betaalde afvalstromen) op de milieustraat. 
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5. Voorstel 
 
Wij stellen uw raad voor om de volgende besluiten te nemen: 
 

a. de regeling van de gratis takkendagen in te trekken, 
b. een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle 

betaalde afvalstromen op de milieustraat in te stellen, 
c. deze wijzigingen te laten ingaan per 1 januari 2009.  

 
Voornoemde wijzigingen moeten worden geregeld in de verordeningen afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten. In december 2008 zullen wij uw raad voorstellen voornoemde 
verordeningen dienovereenkomstig te wijzigen; gelijktijdig met een voorstel over de tarieven 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten voor 2009.  

 
Financiële consequenties en dekking: 
  
Geen wijziging in de kosten.                 
 
Wij verwachten dat de totaal aangeboden hoeveelheid afval van burgers als gevolg van een 
wijziging in de tarifering van de milieustraat niet of niet substantieel zal wijzigen behoudens 
een tijdelijke toename direct na invoering. 
Hierdoor zullen de kosten van reiniging in totaliteit ook niet of niet veel veranderen.  
Het is wel mogelijk dat de kosten verschuiven van huisinzameling en dumpingen in de 
openbare ruimte naar de milieustraat. Dit laatste wordt nadrukkelijk beoogd ook al omdat 
hiermede kosten worden bespaard. 
 
Wel wijziging in de baten.  
 
Door het invoeren van een heffingvrije hoeveelheid voor het brengen van de afvalstromen 
lopen de inkomsten terug. Door het afschaffen van de gratis takkendagen ontstaat het 
tegenovergestelde effect. Per saldo verwachten wij een daling van inkomsten. 
 
Hiervan hebben wij een berekening gemaakt op basis van de volgende ervaringscijfers en 
aanname: 
      1.  de aangeboden hoeveelheid op de gratis takkendagen in 2007 en  

2 de hoeveelheden grof (tuin)afval gedurende de periode oktober 2006 - oktober 2007.  
3. aanname dat 50 % van het aantal huishoudens gebruik gaat maken van de regeling 

om 100 kg heffingvrij te brengen op de milieustraat.   
  
Als gevolg hiervan verwachten wij de volgende wijzigingen: 
Afschaffen gratis takkendagen: 
Opbrengst milieustraat – variabel gedeelte afvalstoffenheffing           € 28.000,00 hoger 
Geen heffing tot maximaal 100 kg voor alle betaalde afvalstromen 
Opbrengst milieustraat –      variabel gedeelte afvalstoffenheffing       - 58.000,00 lager 
Opbrengst huisinzameling – variabel gedeelte afvalstoffenheffing       - 54.000,00 lager 
Per  saldo: variabel gedeelte van de afvalstoffenheffing                      € 84.000,00 lager 
 
Dekking: 
Vast gedeelte van de afvalstoffenheffing                                             € 84.000,00 hoger 
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Toelichting: 
 
Voornoemde bedragen zijn globaal als volgt berekend. 
Afschaffen gratis takkendagen: 
Toename van de opbrengst:                                                      200.000 kg x € 0,14 
Geen heffing tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde afvalstromen: 
Afname van de opbrengst op de milieustraat:                            415.000 kg x € 0,14     
Afname van de opbrengst huisinzameling:                                 235.000 kg x € 0,23      
Voor een toelichting op / specificatie van deze berekening verwijzen wij naar bijlage a. 
 
Per saldo vloeit uit het bovenstaande voort dat de raming van het vast gedeelte van de 
afvalstoffenheffing moet worden verhoogd. 
 
Dekking van kosten voortvloeiende uit het invoeren van een heffingvrije hoeveelheid 
Aanpassing van de automatisering op de milieustraat ad € 3.500,00 (stelpost) 
wordt gedekt ten laste van het lopende krediet milieustraat (312010005) ad. € 10.000,00. 
Als gevolg van het invoeren van een heffingvrije hoeveelheid neemt de taakbelasting op de 
administratie van de milieustraat toe. Extra personele inzet wordt gedekt door vrijvallende 
uren als gevolg van het afschaffen van de gratis takkendagen.  
 
Hoogte van de tarieven in 2009 
Voor het vaststellen van het tarief vast recht afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2009 
leggen wij in december 2008 een voorstel aan uw raad voor. Voor het bepalen van de 
hoogte van het tarief speelt het instellen van een heffingvrije hoeveelheid op de milieustraat 
een rol, maar het gaat daarbij ook om andere ontwikkelingen die een financieel effect 
hebben zoals toepassing indexering, mutatie in kapitaallasten, nieuwe contracten door 
aanbesteding en nieuw beleid. 
 
Inschatting van de inkomstenderving  
Wij gaan ervan uit dat als gevolg van de voorgestelde wijziging de helft van het aantal 
huishoudens voor tenminste 100 kg gebruik gaat maken van de mogelijkheid om gratis te 
brengen. Het resultaat hiervan is een inkomstenderving op de milieustraat van € 84.000,00. 
Met dit lagere bedrag aan inkomsten wordt rekening gehouden voor het bepalen van het vast 
recht van de afvalstoffenheffing in 2009. 
 
Risico van een hogere inkomstenderving 
Het is mogelijk dat alle 13.000 pashouders tenminste 100 kg gaan brengen. De hierop 
gebaseerde inkomstenderving bedraagt afgerond € 234.000,00. In bijlage a wordt een 
toelichting / specificatie gegeven van dit bedrag. Met dit bedrag wordt geen rekening 
gehouden voor het bepalen van het vast recht van de afvalstoffenheffing in 2009.   
 
Indien naderhand blijkt dat het tekort € 150.000,00 (€ 234.000,00 -/- € 84.000,00) hoger is 
dan wij verwachten dan zal dit tekort  worden gedekt door middel van een onttrekking aan de 
voorziening reiniging. Om dit risico te kunnen opvangen achten wij het  noodzakelijk dat de 
voorziening reiniging een saldo heeft van € 120.000,00 om in ieder geval een substantieel 
gedeelte van een hoger tekort (80 %) te kunnen opvangen.   
 
Wij verwachten dat de voorziening reiniging in 2009 een positief saldo heeft van  
€ 120.000,00. De voorziening reiniging bedraagt ultimo 2007 € 40.000 negatief (concept 
jaarrekening 2007). In de primitieve begroting 2008 is een toevoeging aan de voorziening 
reiniging geraamd van € 160.000,00.  
 
Monitoren ontwikkelingen in 2009 en volgende jaren 
In 2009  en volgende jaren zullen wij de regeling monitoren op verschuivingen in de 
aangeboden hoeveelheden afval en op de financiële consequenties daarvan. 
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