
 

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2008 agendapunt 10.  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 15 april 2008 
 
Onderwerp:   tarifering grof afval op de milieustraat  
 
Portefeuillehouder:   dhr. mr. ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 971 
E-mail adres:   w.rademaker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1. de regeling van twee maal per jaar gratis storten van tuinafval   
                                                  intrekken, 
                                              2. invoeren van een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 100 kg    
                                                  voor het brengen van alle betaalde afvalstromen op de milieustraat, 
                                              3. deze wijzigingen laten ingaan per 1 januari 2009. 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Notitie tarifering grof afval op de milieustraat (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
In het collegeprogramma 2006 – 2010 staat dat de bestaande regeling om twee maal per jaar gratis 
tuinafval te storten wordt omgezet in een systeem waarin inwoners met hun milieupas een gelimiteerde 
hoeveelheid (tuin-)afval per jaar gratis kunnen aanleveren op de gemeentewerf. 
 
Ter uitvoering hiervan hebben wij bijgevoegde notitie tarifering grof afval op de milieustraat opgesteld.  
In deze notitie worden drie mogelijkheden op een rij gezet en voorzien van argumenten en 
kanttekeningen en met elkaar vergeleken op basis van criteria die in de afvalwereld gebruikelijk zijn: 
financiële effecten, milieuprestaties en dienstverlening.   
 
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 heffingsvrije hoeveelheid instellen) 
(= bestaande situatie). 
 

Wij stellen uw raad voor om te kiezen voor mogelijkheid 2, te weten: 
• in te trekken de regeling van de gratis takkendagen en 
• in te voeren een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde 

afvalstromen op de milieustraat.  



 

Motivering 
Wij vinden het wenselijk om de regeling van de gratis takkendagen in te trekken omdat deze regeling 
slechts voorziet in de behoefte van een specifieke categorie gebruikers en voor een grote groep anderen 
niet interessant is.  
 
De van toepassing zijnde regeling van afrekening op basis van aangeboden hoeveelheid afval vinden wij 
een goed systeem. Het invoeren van een geringe heffingsvrije hoeveelheid voor de afvalstromen grof 
restafval, grof tuinafval en verbouwingsafval beschouwen wij als een nuancering van de hoofdregel.  
 
Het instellen van een heffingsvrije hoeveelheid legitimeert zich doordat het bijdraagt aan het zoveel 
mogelijk scheiden van afval en daardoor speciale verwerking 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.  
 
Hiermede wordt ook beoogd om het illegaal storten in de openbare ruimte te voorkomen. De mogelijkheid 
van het gratis kunnen brengen van een geringe hoeveelheid grof afval vinden wij passen in een 
klantvriendelijke benadering van de burger.  

Financiële consequenties 

Baten: 
lagere opbrengst milieustraat                                                   € 30.000,00 
lagere opbrengst huisinzameling                                                 € 54.000,00 
                                                                                                      € 84.000,00 
 
Dekking: 
Hogere opbrengst vast recht afvalstoffenheffing        € 84.000,00  
 
Toelichting: 
De verschuiving in opbrengsten treedt op in 2009 en volgende jaren omdat de nieuwe regeling tarifering 
grof afval milieustraat ingaat per 1 januari 2009.  
 
In december 2008 zullen wij uw raad voorstellen om naast het vaststellen van de tarieven voor 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten voor 2009 ook de verordeningen afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten te wijzigen in verband met de invoering van een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 
100 kg voor het brengen van alle betaalde afvalstromen op de milieustraat. 
  

Adviezen 

Geen 

Gevraagd besluit 

1. de regeling van twee maal per jaar gratis storten van tuinafval intrekken, 
2. invoeren van een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde   
    afvalstromen op de milieustraat, 
3. deze wijzigingen laten ingaan per 1 januari 2009. 
  
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester 
 
mr. P. Post, secretaris 


