
Tarieven Tabel

behorende bij de verordening reinigingsheffing 2017

Volgnr.: Omschrijving: Bedrag €:

HOOFDSTUK  II onderdeel 1 Afvalstoffenheffing

1. Vastrecht afvalstoffenheffing

1.1 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het 

belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen; 187,80

1.2 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het 

belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon. 157,80

2. Overige tarieven huishoudelijk afval

2.1 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het op verzoek verwijderen van elektrische en elektronische 

apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en koel- en vriesapparatuur, 

per m³ of gedeelte daarvan 34,60

2.2 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ grof huisvuil per keer of 

meer dan 4 m³ grof huisvuil per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte 

daarvan, per keer 20,40

HOOFDSTUK  II onderdeel 2 reinigingsrechten

3. Vastrecht reinigingsrechten

3.1 het recht bedraagt per belastingjaar voor het kunnen deponeren van 

bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid met huishoudelijk karakter in 

een depot ten behoeve van ondergrondse inzameling van afvalstoffen) (exclusief 

BTW) 183,00

4. Overige tarieven reinigingsrecht

4.1 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande

hoofdstukken, voor het al dan niet op verzoek verwijderen van be-

drijfsafval en/of grof bedrijfsafval, per m³ of gedeelte daarvan) (exclusief BTW) 34,60

4.2 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ bedrijfsafval

per keer of meer dan 4 m³ grof bedrijfsafval per jaar op het milieudepot, per m³ 

of gedeelte daarvan, per keer (exclusief BTW) 20,40

Behoort bij raadsbesluit van 3 november 2016, nr. 2016/49

de raadsgriffier,          de voorzitter,

A.A. Swets                M.T.J. Blankers-Kasbergen
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