
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 2 november 2021. 
 
Onderwerp 
Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 
 
Advies raadscommissie 
- 
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
De eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te 
stellen. 
 
Doelstelling 
Het doel van dit voorstel is het voorkomen van onvoorziene excessen in de aanslagen 
afvalstoffenheffing voor het variabele deel van het tarief.  
 
Inleiding 
Met ingang van 2021 worden inwoners meer gestimuleerd om het afval beter te gaan scheiden en 
daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. U heeft er voor gekozen het recycle-tarief in te 
voeren. Inwoners betalen vanaf 2021 een afvalstoffenheffing die bestaat uit een vast en een variabel 
deel. Het variabele deel geldt voor het aantal keren dat een huishouden restafval aanbiedt. Bij het 
aanbieden van restafval afkomstig van de bewoners uit de hoogbouw is waargenomen dat veelvoudig 
gebruik wordt gemaakt van de (ondergrondse) restafvalcontainer.  
 
Argumenten 
1. Algemeen 
Bij de invoering van het recycle-tarief is bij de hoogbouw rekening gehouden met het aantal keer dat 
restafval wordt achtergelaten in de (ondergrondse) restafvalcontainer. Echter sinds in de invoering van 
het recycle -tarief is uit waarnemingen gebleken dat ruim 350 huishoudens veelvoudig gebruikmaken  
van de (ondergrondse) restafvalcontainer.  
Het gevolg hiervan is dat de aanslag afvalstoffenheffing voor deze huishoudens, die betrekking heeft 
op het variabele gedeelte en in februari 2022 wordt verstuurd, hoger uitvalt dan was voorzien. 
Aanslagbedragen kunnen oplopen tot over de € 1.000.  
 
2. Maximumtarief 
Met het opnemen van een maximum aanslagbedrag voor het variabele tarief, dat betrekking heeft op 
de ontgrendeling van de (ondergrondse) container bij hoogbouw, is ervan uitgegaan dat 52 keer van 
de (ondergrondse) restafvalcontainer gebruik wordt gemaakt. Op grond van de verordening 
afvalstoffenheffing 2021 is het tarief voor het ontgrendelen van de (ondergrondse) restafvalcontainer 
per keer € 2,95. Het bedrag van de maximering voor het variabele deel is € 153,40 (52x tarief € 2,95). 
 
De aftopping van het op te leggen aanslagbedrag voor het variabele tarief heeft als effect dat er 
grosso modo niet een onvoorziene meeropbrengst voor het product afval wordt gegenereerd. Immers, 
bij het opstellen van de begroting was niet voorzien dat een beperkte groep gebruikers in de 
hoogbouwwoningen hoogfrequent kleine(re) hoeveelheden afval zou aanbieden.  
 
Kanttekeningen 
Ter voorkoming dat ook na 2021 (groepen) bewoners onverwacht hoge variabele heffingen opgelegd 
krijgen, is aanhoudende voorlichting over Recycletarief noodzakelijk. Dit zal - ook in 2022 - opnieuw 
op diverse manieren plaatsvinden. Met HVC zal ondermeer worden bezien of en zo ja hoe de afvalapp 
hiervoor nog nadrukkelijker kan worden benut.  



 

 

 
Planning/uitvoering 
De wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 treedt in 
werking met ingang van 1 januari 2021. De vaststelling van deze wijziging wordt bekend gemaakt 
overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet. Na de vaststelling worden deze geplaatst in het 
digitale gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.  
 
Bijlagen 
Eerste wijziging verordening afvalstoffenheffing 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                   de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : H Wijnants 
Steller : de heer B. Olieman; 0527633317; b.olieman@noordoostpolder.nl 
  



 

 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021, no. 21.0005952; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de gemeentewet en 15.33 van de 
Wet milieubeheer;  
 

B E S L U I T: 
 
De eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te 
stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 13 december 2021. 
De griffier,             de voorzitter, 


