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AMENDEMENT 2023-03-13

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0002198

Onderwerp: 1e Wijziging van de tarieventabel behorende bij verordening afvalstoffenheffing 2022

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 6 maart 2023,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het recycle tarief is ingesteld voor alle huishoudens in Noordoostpolder;
2. een overgrote meerderheid van de huishoudens zich inspant om afval te scheiden;
3. geconstateerd is dat er huishoudens zijn, wonende in hoogbouw, die bovenmatig vaak 

restafval aanbieden bij de ondergrondse containers;
4. genoemde huishoudens in 2022 reeds zijn gewezen op de consequenties van het bovenmatig 

vaak aanbieden van restafval en ook ondersteuning aangeboden hebben gekregen door 
afvalcoaches,

van mening dat
1. de stimulans moet blijven bestaan om het aanbod van restafval zo veel mogelijk te beperken;
2. huishoudens die bovenmatig vaak restafval aanbieden, ondanks de ondersteuning die zij 

kunnen genieten om hun afval beter te scheiden, ook verantwoordelijkheid moeten dragen 
voor de kosten die dat met zich mee brengt;

3. het maximaal te vorderen recycle tarief over het jaar 2022 tweemaal zo hoog mag zijn als het 
tarief bij aanbieding van 13 maal een 240 liter minicontainer;

4. de vraag hoe we hier structureel mee omgaan (2023 en verder) betrokken moet worden bij de 
evaluatie van het recycletarief

besluit het voorstel aan te passen, met dien verstande dat

artikel 1.2.5. van de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2022 als volgt zal
luiden:

1.2.5 Het totaal bedrag voor het ontgrendelen van de (ondergrondse) container, zoals genoemd in
artikel 1.2.3 , is niet meer dan € 174,07 348,14 voor belastingjaar 2022.
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