
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

29 mei 2013   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Invoeren gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Op 5 februari 2009 heeft de toenmalige gemeenteraad van Roosendaal een besluit genomen over de 
invoering van het alternerend inzamelen en na de invoering de overweging te maken om met 
gedifferentieerde tarieven voor de afvalinzameling te gaan werken. 
Door de invoering van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing kan de hoeveelheid 
restafval en de scheiding van afval nog verder worden verbeterd en de kosten verder worden verlaagd. 
 
Wij stellen u voor: 
1. Met ingang van 1 januari 2014 invoeren van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing 

gebaseerd op het systeem Volume/Frequentie, dat is opgebouwd uit: 
a. Een vast basistarief per huishouden. 
b. Een variabel tarief per aanbieding voor restafval. 
c. Een variabel tarief per aanbieding voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval. 

2. Het aantal gratis tikken op de Saverpas met ingang van 1 januari 2014 vast stellen op 2 tikken per 
jaar. 

3. De afvalstroom grof tuinafval met ingang van 1 januari 2014 toevoegen aan de groep afvalstromen 
die gratis mogen worden aangeboden op de milieustraat. 

4. Om de burgers voor te bereiden op de nieuwe situatie, vooruitlopend op de invoering van diftar na 
de zomer 2013 starten met de huis aan huis inzameling van kunststof verpakkingen met zakken. 

 

Aanleiding   
Op 5 februari 2009 heeft de toenmalige gemeenteraad van Roosendaal een besluit genomen over de 
invoering van het alternerend inzamelen. Onderdeel van dat besluit was ook het voornemen om na de 
invoering van alternerend inzamelen een overweging te maken of het zinvol zou zijn om met 
gedifferentieerde tarieven voor de afvalinzameling te gaan werken. 
 

Kader    
In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat voor gemeentes in Nederland een zorgplicht geldt voor de 
inzameling van huishoudelijk afval. Binnen het in de genoemde wet beschreven kader hebben 
gemeentes de vrijheid om te kiezen op welke manier de zorgplicht wordt ingevuld.  
Speerpunt voor een doelmatige inzameling van huisvuil is het streven naar een maximale 
duurzaamheid tegen zo laag mogelijke kosten. Dit streven is ook een ambitie die in het 
collegeprogramma “duurzaam kiezen” en in de Agenda van Roosendaal tot uiting komen.  
Ook op regionaal niveau (Regio West-Brabant), op landelijk niveau (Landelijk Afvalbeheer Plan 2) en 
op Europees niveau zijn ambities vastgelegd om te komen tot meer duurzaamheid op het gebied van 
(huishoudelijk) afval. In bijlage 1 wordt daar dieper op ingegaan. 
 

Motivering / toelichting   
De invoering van het alternerend inzamelen per 1 januari 2010 is een belangrijke stap geweest in het 
terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner van ca. 285 kg in 2009 naar ca. 235 kg in 2011 
en 2012. Die vermindering is vooral bereikt door verbetering van de scheiding van afval. Het 
scheidingspercentage is in die periode gestegen van 57% naar 64%. 
Uit onderzoek naar onder meer de samenstelling van het aangeboden huishoudelijk afval is gebleken 
dat een verdere verbetering van het scheidingspercentage en reductie van de hoeveelheid restafval 
mogelijk is. Uit ervaringen van gemeentes die reeds geruime tijd werken met gedifferentieerde tarieven 
voor de afvalstoffenheffing is gebleken dat verbetering van het scheidingspercentage en reductie van 
de hoeveelheid restafval realiseerbaar is en bovendien kan leiden tot lagere kosten. In bijlage 1 wordt 
daar dieper op ingegaan. 



Omdat de burger een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en het inzamelen van huishoudelijk afval is 
het belangrijk dat de service naar de burger erop gericht is om die burger zo goed mogelijk te 
ondersteunen om de genoemde ambitie waar te kunnen maken. 
 
 

Doel en evaluatie   
Invoering van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing volgens het systeem 
Volume/Frequentie heeft als doel te komen tot een verlaging van de hoeveelheid huishoudelijk 
restafval tot ca. 150 kg per inwoner per jaar en een verlaging van de gemiddelde afvalstoffenheffing. 
De hoogte van de heffing is daarbij afhankelijk van de hoeveelheid afval die wordt aangeboden en de 
mate waarin het afval wordt gescheiden. De doelstelling om de hoeveelheid restafval te verminderen 
tot 150 kg per inwoner per jaar is gebaseerd op de gegevens zoals beschreven in hoofdstuk 4 van 
bijlage 1 en komt ook overeen met de doelstelling zoals die door de Regio West-Brabant is vastgesteld. 
Verantwoording geschiedt in de gebruikelijke P&C-cyclus. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt in de Gemeente Roosendaal een gesloten 
financiering gehanteerd. Verwacht wordt dat de invoering van gedifferentieerde tarieven op de manier 
zoals voorgesteld zal leiden tot een daling van de kosten voor de huisvuilinzameling met een bedrag 
van € 700.000,- per jaar alsmede een daling van de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. De 
consequenties zullen worden verwerkt in de voorstellen voor de begroting over 2014. Ook eenmalige 
kosten die nodig zijn voor de invoering zoals communicatie, het omwisselen van containers en het 
aanpassen van verzamelcontainers zullen ten laste worden gebracht van de gesloten financiering. 
 

Communicatie    
Op 27 maart 2012 is tijdens een themabijeenkomst voor de leden van de Commissie Bestuur en de 
Commissie Ruimte een uitgebreide toelichting gegeven over de invoering van gedifferentieerde 
tarieven voor de afvalinzameling. 
Na de besluitvorming door uw raad worden burgers uitgebreid geïnformeerd over de voorgenomen 
invoering. Daarbij zal aangesloten worden op en gebruik worden gemaakt van de ervaringen die reeds 
zijn opgedaan met de communicatiecampagne die in samenwerking met Saver reeds eind 2012 is 
gestart in de gemeentes Bergen op Zoom en Woensdrecht. 
 

Bijlagen   
1. Plan van aanpak invoering diftar Gemeente Roosendaal 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R.E.C. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Invoeren gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing  

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. Met ingang van 1 januari 2014 invoeren van gedifferentieerde tarieven voor de 
afvalstoffenheffing gebaseerd op het systeem Volume/Frequentie, dat is opgebouwd uit: 

a. Een vast basistarief per huishouden. 
b. Een variabel tarief per aanbieding voor restaval. 
c. Een variabel tarief per aanbieding voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval 

2. Het aantal gratis tikken op de Saverpas met ingang van 1 januari 2014 vast stellen op 2 tikken 
per jaar. 

3. De afvalstroom grof tuinafval met ingang van 1 januari 2014 toevoegen aan de groep 
afvalstromen die gratis mogen worden aangeboden op de milieustraat. 

4. Om de burgers voor te bereiden op de nieuwe situatie, vooruitlopend op de invoering van 
diftar na de zomer 2013 starten met de huis aan huis inzameling van kunststof verpakkingen 
met zakken. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


