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Vergelijk afvalstoffenheffingen en kosten voor inwoners

Geachte griffie,
In navolging op mijn toezegging aan de VSP aangaande de hoogte van de afvalstoffenheffing, hierbij enkele
gerenommeerde voorbeelden die alle aantonen dat Valkenburg ad Geul een bijzonder lage afvalstoffenheffling
heeft, inclusief reinigingskosten. Bij de genoemde bedragen is steeds uitgegaan van een
meerpersoonshuishouden en zijn de genoemde bedragen de kale afvalstoffenheffing plus de onderbouwd
berekende meerkosten per jaar in de vorm van ledigingen en gemeentelijke restzakken voor een dergelijk
huishouden.
1.

De meest eenvoudige en in feite leidend voor Limburg: De provincie Limburg.
https://www.limburg.nl/bestuur/interbestuurlijk/toezicht/ (rapport staat rechtsonder op deze pagina
als downloadbare link, zoek daarin p. 19 op)

Valkenburg is daarin de laagste van Limburg met 148 euro per jaar per huishouden, De op 1 na laagste Beesel
komt op 164 uit, eerstvolgende Zuid-Limburgse gemeente Simpelveld liefst op 250. Zelfs met 50 euro erbij
blijven we dan nummer 3 van Limburg en nog steeds veruit de laagste van Zuid-Limburg.
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2.

Onderzoeksbureau Coelo
https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/lokale-lasten-calculator
Coelo berekent de afvalstofheffing plus inzamelingskosten op 154 voor Valkenburg voor een gezin bestaande uit
4 personen, zijnde 120 aan heffing zelf plus 34 gemiddeld voor alle extra kosten.
Gemeente Beesel (ook 1 van de laagste in Limburg) komt in dit rekenmodel uit op 198.
Meerssen zit hierin op 248, Maastricht op 335, Beek op 227, Eijsden-Margraten 327, Gulpen-Wittem 319, Vaals
377.
3.

CBS:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83642NED/table?ts=1563882570406
Even spelen met de grafieken, maar hier komt Valkenburg in Limburg dus ook als veruit laagste uit de bus, en ook
hier is de bijdrage in inzameling zoals witte zakken in meegenomen.
Bij CBS wordt de heffing weer verdisconteerd naar inwoners, niet naar huishoudens. Vandaar een bedrag van 65
euro per inwoner.

4. Rijkswaterstaat (https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=Afvalstoffenheffing)
RWS maakt gebruik van de afvalmonitor databank. (https://afvalmonitor.databank.nl//Jive/)
Daarin staat Valkenburg met 138 euro op de 15de plaats van onder van alle gemeentes in Nederland (met de
kanttekening dat een paar gemeentes van die 15 incomplete data hebben).
Met 50 euro erbij zouden we ca 100 plaatsen opschuiven als alle andere gemeentes de afvalstoffenheffing NIET
zouden verhogen, maar de kans is eerder dat vrijwel ALLE gemeenten in Nederland hun prijzen in afval dienen te
verhogen, de kosten voor afvalverwerking stijgen nu eenmaal landelijk en wereldwijd.
En ja, ook bij Rijkswaterstaat zijn weer alle kosten voor inzameling meegenomen.

Noot: Het DIFTAR systeem, waarin de vervuiler betaalt, met variabele kosten voor vuilniszakken en milieuparken,
is in de regel gunstig voor de lagere inkomens, want die hebben in de regel ook minder afval. Voorts kunnen de
laagste inkomens altijd ontheffing aanvragen voor de afvalstoffenheffing.
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Ter vergelijk een niet-DIFTAR gemeente als Almere: Daar betaalt elk huishouden ongeacht inkomen liefst 377
euro aan afvalstoffenheffing.

Met vriendelijke groet,

Remy Meijers
Wethouder Sociaal Domein, Duurzaamheid, Milieu & Afval, Monumenten & Archeologie

