Tarieventabel, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2017.
Algemeen
Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1

Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing (vast gedeelte)

in euro's:

1.1
1.2

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

149,00

Indien het aanbod van huishoudelijk afval niet overeenkomstig de hoofdstukken 2 en 3 op basis van het volumefrequentie-systeem individueel wordt geregistreerd en
geheven, danwel indien op andere wijze dan door middel van minicontainers restafval en/of GFT-afval ter inzameling aan de inzameldienst wordt aangeboden bedraagt,
ongeacht het werkelijk vuilaanbod, de belasting per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later
aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door
a.
één persoon
b.
twee en meer personen:

209,00
259,00

Hoofdstuk 2

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor de lediging van minicontainers en afvalbakken
(variabel gedeelte)

2.1
2.1.1
2.1.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting per lediging van:
een minicontainer van 240 liter, bestemd voor de inzameling van restafval:
een minicontainer van 180 of 240 liter, bestemd voor de inzameling van GFT-afval:

Hoofdstuk 3

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing bij het gebruik van verzamelcontainers (variabel gedeelte)

5,95
0,50

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van huishoudelijk afval
in daartoe bestemde en ingerichte verzamelcontainers per aanbieding van een huisvuilzak
met maximaal 40 liter restafval
Hoofdstuk 4

1,10

Tarieven milieustraat (Heerenveen en Grou )

4.1. Huishoudelijk afval
Tarief per bezoek
Personenauto of kleiner vervoer

Grof huishoudelijk Grof tuinafval
afval

Puin (schoon)

Zwarte grond
(schoon)

Bouw- en
sloopafval

€ 6,-

Gratis

€ 4,-

-,-

€ 6,-

€ 15,-

Gratis

€ 8,-

€ 10,-

€ 15,-

€ 22,-

Gratis

€ 12,-

Zie noot 4

€ 22,-

€ 32,-

Gratis

€ 16,-

Zie noot 4

€ 32,-

€ 32,-

€ 15,-

€ 20,-

Zie noot 4

€ 32,-

€ 15,-

€ 7,-

€ 5,-

Personenauto met laadvloer of aanhanger tot 2,5 meter

Personenauto met laadvloer of aanhanger van 2,5 tot 3
meter

Personenauto met laadvloer of aanhanger vanaf 3 meter

Overige voertuigen
Basistarief voor de eerste 4m3
Boven 4m3: verhoging per m3

€ 15,-

Noot:
1. Een personenauto met weggeklapte achterbank wordt beschouwd als een laadvloer tot 2,5 meter.
2. Voor gemengde vrachten geldt het tarief voor grof huishoudelijk restafval.
3. Huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval wordt niet geaccepteerd. Dit afval hoort resp. in de grijze en de groene minicontainer.
4. Er kan maximaal 1 m3 zwarte grond worden aangeboden (N.B. grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd ).
5. indien een matras in combinatie met ander grof huishoudelijk afval wordt gebracht, geldt het tarief voor grof huishoudelijk afval.
Voor bedrijfsafval gelden de volgende tarieven, inclusief BTW:
Bedrijfsafval
per m3
Grof tuinafval
€ 20,00
Grof afval
€ 37,00
Bouw- en sloopafval
€ 37,00
Puin
€ 10,00

4.2. Bedrijfsafval

4.3. Huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde bouw- en sloopafval
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 gelden voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen,
niet zijnde bouw- en sloopafval, de in de onderstaande tabel vermelde haaltarieven:
Alles wat te groot is om in
Rest- / integraal (grof)afval
minicontainers af te voeren, niet zijnde
- voorrijkosten
€ 32,50
- voor elke m3
€ 16,00
Grof tuinafval / maximaal 2 m3 per melding
Alles wat te groot is om in
- voorrijkosten
€ 32,50
- voor elke m3
€ 8,-Electrische apparatuur
- voorrijkosten
€ 32,50
- per apparaat
gratis
4.4. Overige tarieven
Afhalen compostvat
Afgifte matras
(Personen)autobanden met velg
(Personen)autobanden
N.B. Grotere banden, zoals tractor- en vrachtwagenbanden worden niet geaccepteerd

Behorende bij het raadsvoorstel
van 19van
december
21 december
2016. 2015.
De griffier,

per stuk
per stuk

€ 12,00
€ 6,00
€ 5,00
gratis

Janna: dit leidt tot het volgende staate/tarieventabel 2015 (de vorm van dit staatje is iets anders inge

1. Huishoudelijk afval

Tarief per bezoek
Personenauto of
kleiner vervoer

Grof
huishoudelijk
afval
€ 6,-

Grof
tuinafval

Puin
(schoon)

Gratis

€ 4,-

Zwarte
grond
(schoon)
-,-

Bouw- en
sloopafval
€ 6,-

Personenauto met
laadvloer of aanhanger
tot 2,5 meter

€ 14,-

Gratis

€ 6,-

€ 10,-

€ 14,-

Personenauto met
laadvloer of aanhanger
van 2,5 tot 3 meter

€ 20,-

Gratis

€ 8,-

Zie noot 4

€ 20,-

Personenauto met
laadvloer of aanhanger
vanaf 3 meter

€ 30,-

Gratis

€ 15,-

Zie noot 4

€ 30,-

Basistarief voor de
eerste 4m3

€ 30,-

€ 15,-

€ 15,-

Zie noot 4

€ 30,-

Boven 4m3: verhoging

€ 15,-

€ 7,-

€ 5,-

Overige voertuigen

€ 15,-

3

per m
Noot:

1. Een personenauto met weggeklapte achterbank wordt beschouwd als een laadvloer tot 2,5 meter.
2. Voor gemengde vrachten geldt het tarief voor grof huishoudelijk restafval.
3. Huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval wordt niet geaccepteerd. Dit afval hoort resp. in de grijze en de groene minicontainer.
4. Er kan maximaal 1 m3 zwarte grond worden aangeboden (grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd!).

Overige tarieven:
Afhalen compostvat:
gratis.
Afgifte Matras:
€ 6,- per stuk
(Personen) autobanden met velg:
€ 5,- per stuk
(Personen) autobanden gratis
zonder velg (max. 4) :
Grotere banden, zoals tractor- en vrachtwagenbanden worden niet geaccepteerd!
2. Bedrijfsafval (incl. BTW)
Grof Tuinafval
Grof afval
Bouw- en sloopafval

per m³
€ 20,€ 37,€ 37,-

Puin

€ 10,-

Huidige kolommetje 4.3.
Voorrijkosten worden € 27,50
Bij grof tuinafval toevoegen: maximaal 2 m3 per melding.

an dit staatje is iets anders ingedeeld maar dit wel graag overnemen!!)

. in de grijze en de groene minicontainer.

Referentie Verordening afvalstoffenheffing 2014
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heerenveen/71734.html
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