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Commissie Omgeving  

 

 

Datum verzoek: 7 april 2014 

Aan: wethouder Theunis 
 

Betreft: Verplichte overname formaat container 
 
Diftar is gestart en in de zomerperiode van 2013 moest iedereen zijn persoonlijke keuze maken 

betreffende het formaat container dat men wenste. Deze keuze was afhankelijk van het aantal 

personen van het huishouden en de bereidheid tot afvalscheiding. Twee identieke huizen konden dus 

verschillende behoeftes hebben. Toen in november 2013 de prijzen bekend werden gemaakt was er 

ook nog een financiële prikkel. De mogelijkheid bestond dat men tot de conclusie kwam dat men een 

verkeerde keus had gemaakt. Geen nood, want een eenmalige optie werd geboden om gratis de 

container om te wisselen voor een ander formaat. 

De persoonlijke keuze voor het formaat van een container wordt echter niet aan de persoon 

gekoppeld maar aan het huisadres. Nu de woningmarkt aantrekt en mensen verhuizen, ontstaat er 

een vreemde situatie. De kopers van een huis moeten de keuze van de verkopende partij betreffende 

het formaat van de container overnemen, terwijl dit persoonlijk niet bij de kopende partij hoeft te 

passen. 

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen: 

1. Deelt de wethouder de mening dat de keuze van het formaat van de afvalcontainers behorende bij 

een woning altijd de keuze is en was van de verkopende partij? 

2. Klopt het dat een nieuwe eigenaar van een woning zijn container slechts mag omwisselen indien 

daar een eigen bijdrage van € 40,- voor wordt betaald? 

3. Wat vindt de wethouder van het idee dat bij verkoop van een woning de nieuwe eigenaar 

gedurende een bepaalde periode gratis een ander formaat container kan kiezen? En kan bekeken 

worden bij de evaluatie of dit realiseerbaar is? 

4. Kan de wethouder aangeven welke kosten voor afvalstoffenheffing in rekening worden gebracht 

bij een koper van een nieuwe woning als deze gedurende het jaar de nieuwe woning heeft 

aangekocht en na bewoning op een ander formaat container is overgestapt? 

 

 

Namens de fractie van de VLP, 

Jos Heeren 



Beantwoording: 

 

1.   Dat klopt. Ja, ik deel die mening. 

2.   Het omwisselen naar een ander formaat kost per container € 46,-. Neen, dat klopt niet, De 

eigen bijdrage is € 46,-- 

3.   Dit is een mogelijkheid en wordt meegenomen in de evaluatie van Diftar. 

4.   De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel.  

Voor de vaste kosten maakt het formaat container niet uit. Indien een bewoner voor het eerst 

zelfstandig (als hoofdbewoner) in deze gemeente komt te wonen wordt vanaf de eerste volle 

maand na inschrijving op het adres afvalstoffenheffing berekend. Dit betekent een x/12
de

 deel 

van het totaalbedrag van een eenpersoons of meerpersoons huishouden. 

Indien een hoofdbewoner binnen Roosendaal verhuisd wordt gekeken of de situatie 

(eenpersoons of meerpersoons huishouden) veranderd. Bij een verandering wordt het tarief 

vanaf de nieuwe situatie aangepast. 

Daarbij komen nog de variabele kosten voor de ledigingen van de restafvalcontainer vanaf het 

moment van inschrijving op het adres. Een 140 liter container kost €2,50, een 240 liter 

container kost €4,50 per lediging. 


