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Onderwerp / voorstel: Tarieven milieustraat 
 

 
 
  
Aan de Raad. 
 

Voorstel  

Wij stellen u voor:  
1. in te stemmen met een tarieven van €1,65 per 10 kilo voor grof huishoudelijk afval 

en gemengd bouw- en sloopafval op basis van weging met een weegbrug. 
2. in te stemmen met een tarief van €10 per 0,5m³ voor grof huishoudelijk afval en 

gemengd bouw- en sloopafval op basis van schatting van de hoeveelheid. 
3. in te stemmen met de 1e  wijziging op de Verordening op de heffing en invordering  

van afvalstoffenheffing 2017.  
 
 
 
Inleiding 

Vanaf 1 januari 2017 wordt diftar, de nieuwe methode van afvalinzameling ingevoerd. 
Om te voorkomen dat er een diftarlek ontstaat op de milieustraat zijn er aanpassingen 
nodig op de milieustraat. Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad unaniem een 
amendement aangenomen met het volgende besluit: 
 
Om het besluit onder 1 te vervangen door: 

1.-om vanaf 1 januari door middel van het aanschaffen van een weegbrug en een digitaal 

financieringssysteem en door aanpassing van de infrastructuur de milieustraat geschikt 

te maken voor het diftarsysteem, waarna de bewoners de afvalstromen grof 
huishoudelijk afval, puin en hout (niet zijnde tuinhout) tegen betaling bij de milieustraat  

kunnen brengen; 

- het hiervoor benodigde krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen, voor het te 

activeren deel van deze investering de jaarlijkse kapitaalslasten te dekken uit de 

vrijvallende afvoerkosten grof huishoudelijk afval en voor de dekking van de overige 

kosten gebruik te maken van de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. 
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Om dit amendement te kunnen uitvoeren dienen de tarieven voor de betaalde 
afvalstromen te worden vastgesteld. 
 
Centrale vraag 

Welk tarief gaan we hanteren voor grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en 
sloopafval? 
 
Beoogd resultaat 

Vaststelling van het tarief voor grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval. 
 
Kader 

• Wet milieubeheer 
• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  
• de Algemeen plaatselijke verordening (APV) 
• Afvalstoffenverordening Woudenberg 2017 
• Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Woudenberg 2017 
• Activiteitenbesluit Gemeentelijke Milieustraat 
• Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 

 
Argumenten 

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat er een weegbrug op de 
milieustraat moet komen, zodat voor een aantal afvalstromen betaald moet gaan 
worden. De tarieven voor de betaalde afvalstromen moeten worden vastgesteld. 
 
Tot op heden hoeven de inwoners niet te betalen voor de afvalstromen die zij naar de 
milieustraat brengen. Dit willen we zoveel mogelijk handhaven. Wel willen we conform 
het Activiteitenbesluit Gemeentelijke Milieustraat twee afvalstromen toevoegen aan de 
gratis afvalstromen, te weten piepschuim (EPS) en hard kunststof. De verwerkingskosten 
voor deze afvalstromen zijn erg laag. In bijlage 1 staat vermeld welke afvalstromen 
gratis worden ingezameld op de milieustraat. Nadat de gratis stromen uit het gebrachte 
afval zijn gehaald, blijft het grof huishoudelijk afval (niet meer te gebruiken inboedel) en 
het gemengd bouw- en sloopafval over. 
 
Indien er op de milieustraat gewerkt zou gaan worden met meerdere tarieven betekent 
dit dat er voor elke afvalstroom met een afwijkend tarief twee keer over de weegbrug 
gereden moet worden. Eén keer met al het afval in de auto (of aanhanger) en één keer 
zonder die bewuste afvalstroom, zodat het verschil betaald kan worden. Dit zou een 
enorme drukte voor de weegbrug geven. Vandaar dat er gekozen is voor één tarief voor 
beide afvalstromen.  
 
Na het vaststellen van de tarieven in de 1e wijziging op Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2017 zal er vanaf 1 februari 2017 op de milieustraat 
betaald worden voor een aantal afvalstromen. Aangezien er eerst een 
vergunningentraject gestart moet worden is het de verwachting dat de weegbrug na de 
zomer geplaatst kan worden.  
Tot die tijd zullen de hoeveelheden die op de milieustraat gebracht worden geschat 
worden. Voor de periode dat er geschat moet worden (februari 2017 – zomer 2017) is 
een tarief nodig. Het voorgestelde tarief bij schatting van het volume van het grof 
huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval bedraagt €10 per 0,5 m³. Dit tarief 
is berekend door een het gemiddelde te nemen van de geschatte hoeveelheden van het 
grof huis huishoudelijk afval en het gemengd bouw en sloopafval voor 2017 maal de 
transport en verwerkingskosten van deze afvalstromen. 
Zodra de weegbrug in werking is zal er een afgerekend worden op basis van een 
marktconform tarief van €1,65 per 10 kilo voor grof huishoudelijk afval en gemengd 
bouw- en sloopafval.  
 
Na het passeren van de weegbrug wordt het grof huishoudelijk afval en het gemengd 
bouw- en sloopafval verder gescheiden, dit dient drie doelen:  
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Ten eerste voldoen we hiermee aan het Activiteitenbesluit Gemeentelijke Milieustraat 
doordat er meer afvalstromen worden gescheiden. Ten tweede brengen we de 
hoeveelheid grof huishoudelijk afval naar beneden. Op dit moment heeft Woudenberg de 
op een na hoogste hoeveelheid grof huishoudelijk afval per inwoner van de provincie 
Utrecht (49 kilo per inwoner per jaar). Dit wordt veroorzaakt doordat er afvalstromen zijn 
die bij andere gemeenten gescheiden worden afgevoerd maar in Woudenberg nog niet. 
Door de hoeveelheid grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval verder te 
sorteren zijn we beter in staat om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 75% 
gescheiden afvalinzameling in 2020. Ten derde is deze extra scheiding conform het 
duurzaamheidsplan en het Verbeterplan Afvalscheiding/inzameling 2015-2017 waarin we 
streven naar meer gescheiden afvalinzameling en minder restafval productie. Het is een 
stap in onze reis naar een duurzame samenleving, waar iedereen zijn of haar steentje 
aan bijdraagt.  
 
Op 22 december 2016 zijn de tarieven in de Verordening op de heffing en invordering 
van afvalstoffenheffing 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn geen tarieven 
opgenomen voor de milieustraat. In de 1e wijziging op de Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2017 is het voorgestelde tarief voor het schatten van 
grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval opgenomen. 
 
Zodra de datum van de inwerkingtreding van de weegbrug bekend is, zal er een voorstel 
worden gedaan om de 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen. Hierin zal het weegtarief van €1,65 per 10 kilo 
voor grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval, worden opgenomen. 
Tegelijkertijd zal dan de 1e wijziging op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 
worden ingetrokken.  
 
Wij stellen u voor: 
1. in te stemmen met een tarieven van €1,65 per 10 kilo voor grof huishoudelijk afval 

en gemengd bouw- en sloopafval op basis van weging met een weegbrug. 
2. in te stemmen met een tarief van €10 per 0,5 m³ voor grof huishoudelijk afval en 

gemengd bouw- en sloopafval op basis van schatting van de hoeveelheid. 
3. in te stemmen met de  1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2017.  
 
Duurzaamheid 

Diftar heeft als doel om de hoeveelheid restafval te verminderen, dit is beter voor het 
milieu. 
 
Draagvlak 

De inwoners zijn gebaat bij een eerlijk systeem voor de afvalinzameling, het principe van 
diftar is de vervuiler betaald. Het is niet de bedoeling dat mensen op een creatieve wijze 
het systeem (kunnen) ontduiken.  
 
Financiële consequenties 

Zie argumentatie tariefstelling. 
 
Aanpak/uitvoering 

Vanaf 1 februari 2017 zal er op de milieustraat betaald worden voor de vastgestelde 
afvalstromen. Aangezien er eerst een vergunningentraject gestart moet worden is het de 
verwachting dat de weegbrug na de zomer geplaatst kan worden. Tot die tijd zullen de 
hoeveelheden die op de milieustraat gebracht worden geschat worden. Er wordt eerst 
afgerekend op basis van de schatting. De gemeente Woudenberg ontvangt hierbij 
ondersteuning van ROVA. 
Begin 2018 evalueren we de nieuwe aanpak op de Milieustraat. 
 
De 1e wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 
2017 zal op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden.  
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Conclusie 

Met het genomen besluit zijn de betaalde afvalstromen met de bijbehorende tarieven 
vastgesteld. 
 

Communicatie 

Alle inwoners hebben een brief ontvangen over de wijzigingen op de milieustraat. De 
tarieven zullen, nadat ze zijn vastgesteld, gepubliceerd worden op onze website. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
 
 
 
drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Afvalstromen en tarieven Milieustraat  
Concept raadsbesluit Tarieven Milieustraat 
 

 


