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Beste heer / mevrouw,
Gemeenten moeten meer betalen voor het laten verwerken van afval
Het kost de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel steeds meer geld om afval te laten
verwerken. In totaal ruim één miljoen euro meer. Zo is het verwerken van onbewerkt hout,
spaanplaat, geverfd hout en oud meubilair ruim een ton duurder geworden dan verwacht. Dit geldt
ook voor de kosten van het verwerken van plastic, blik en drankkartons. Dit is het gevolg van
landelijke ontwikkelingen, gemeenten hebben hier helaas geen invloed op.
Ook andere gemeenten hebben last van deze hoge kosten. In bijvoorbeeld Gennep, Uden en Bergen
zijn de tarieven voor het afgeven van afval op de milieustraten al eerder ingevoerd en verhoogd. Ook
in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel zijn de tarieven onderzocht. Het gaat hier om de
tarieven die gerekend worden op de milieustraat en de groenstraat in Haps en de minimilieustraten
in Boekel, Boxmeer, Overloon, Cuijk, Velp, Mill en Wanroij.
Wat betekent dit voor u?
Het afgeven van zestien veelvoorkomende afvalsoorten op de milieustraten blijft gratis. Voor acht
afvalsoorten is besloten om per 1 augustus aanstaande een tarief in rekening te brengen. Afhankelijk
van de afvalsoort gaat het om € 7,50 per 0,5 kubieke meter (500 liter) of € 7,50 per 2 kubieke meter.
Ook bij kleinere hoeveelheden wordt dit in rekening gebracht. Daarnaast wordt voor drie
afvalsoorten het bestaande tarief met € 3,- verhoogd. In de bijgevoegde flyer kunt u precies zien om
welke afvalsoorten het gaat en welke tarieven gerekend worden.
Eerlijker verdeling doordat veroorzaker afval betaalt voor verwerking
Het gaat vooral om afval van verbouwingen, groot onderhoud aan de tuin, niet herbruikbaar
meubilair of het slopen van bijvoorbeeld een schuurtje. Tot op heden werden de kosten om dit soort
afval te verwerken verdeeld over alle inwoners. Vanaf 1 augustus a.s. wordt de verdeling eerlijker
door de kosten in rekening te brengen bij diegene die het afval brengt. Zo kan de afvalstoffenheffing
in uw gemeente één van de laagste in Nederland blijven. De meeste inwoners van Land van Cuijk en
Boekel merken dus vrijwel geen gevolgen van deze maatregelen.
Wilt u meer informatie of hebt u vragen?
Alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval vindt u op onze website. Voor vragen kunt
u ons ook een e-mail sturen of bellen met de Afvalinfolijn. Onze gegevens staan bovenaan deze
brief.
Met vriendelijke groet,
De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
namens deze, de voorzitter,

Gerard Stoffels

