
Afvalstoffenheffing 2016 
Gelijk aan 2015! 



Rekentabel omslagpunt Diftar 
140 ltr container 2015 2016 verschil variabel verschil vast voor / nadeel

vast 179,52€   177,75€   1,77€              
11 x 140 ltr 64,46€     69,63€     -5,17€                       -3,40€               
10 x 140 ltr 58,60€     63,30€     -4,70€                       -2,93€               
9 x 140 ltr 52,74€     56,97€     -4,23€                       -2,46€               
8 x 140 ltr 46,88€     50,64€     -3,76€                       -1,99€               
7 x 140 ltr 41,02€     44,31€     -3,29€                       -1,52€               
6 x 140 ltr 35,16€     37,98€     -2,82€                       -1,05€               
5 x 140 ltr 29,25€     31,65€     -2,40€                       -0,63€               
4 x 140 ltr 23,44€     25,32€     -1,88€                       -0,11€               
3 x 140 ltr 17,58€     18,99€     -1,41€                       0,36€                

50 liter zakken 1,77€              
30 x 50 ltr 63,30€     68,40€     -5,10€                       -3,33€               
25 x 50 ltr 52,75€     57,00€     -4,25€                       -2,48€               
15 * 50 ltr 31,65€     34,20€     -2,55€                       -0,78€               
10 x 50 ltr 21,10€     22,80€     -1,70€                       0,07€                

240 ltr container 1,77€              
7 x 240 ltr 70,35€     75,95€     -5,60€                       -3,83€               
4 x 240 ltr 40,20€     43,40€     -3,20€                       -4,97€               
2 x 240 ltr 20,10€     21,70€     -1,60€                       0,17€                

Met de nieuwe tarieven zoals door het college worden voorgesteld is er pas financieel voordeel 

bij maximaal 3 x de 140ltr container plaatsen per jaar (rode cijfers is omslagpunt)  



• De fractie van Deventer-Sociaal is van mening dat de tarieven voor de 
afvalstoffenheffing 2016 minimaal gelijk moeten blijven aan die van 
2015. 

• I o ers a  De e ter le ere  eel i spa i g het aa tal kilo’s 
restafval te verlagen en blijven onverminderd goed afval scheiden. 
Juist inwoners die inspanning hebben geleverd en maximaal aan 
afvalscheiding doen gaan er op achteruit met het plan van het 
college. Zij hebben zich al ingezet en kunnen zonder dat de gemeente 
eerst ee  goed erke de ilieustraat heeft ei ig extra’s doe . 
 



• De gemeente blijft achter met de ontwikkeling van de milieustraat, een 
verhoging van tarieven is niet op zijn plek zolang de gemeente niet ook 
haar inspanning heeft geleverd. Daarna wordt het voor velen immers pas 
weer mogelijk nog beter afval te scheiden. 

 

  

Een milieustraat waar je vóór het wegen 

recyclebaar afval kwijt kunt  

Géén tijdelijke milieustraat aan de 

Duurstedeweg, daarna naar Het Goed 

en dan naar de Westfalenstraat. 



• Inwoners die in 2016 pas beginnen met afvalscheiding zullen dit ook 
doe  et de oude  tarie e  zij he e  er juist oordeel aa  te 
beginnen met afvalscheiding. Naast dat het goed is voor het milieu en 
de CO2 uitstoot, merken zij het ook in de portemonnee. 

Inwoners van Deventer doen 

al veel aan scheiding 

bron http://statline.cbs.nl/ kg. restafval/inwoner 

  2013 

Amersfoort 220 

Apeldoorn 145 

Deventer 114 

Enschede 219 

Nijmegen 115 

Zwolle 221 

 vast    variabel   totaal  kg/restafval 

Deventer € 177,75 € 69,63 € 247,38 114 

Apeldoorn € 166,44 € 52,03 € 218,47 145 

Amersfoort € 240,00  xx  € 240,00 220 

Enschede € 308,40  xx  € 308,40 219 

Nijmegen* € 69,60 € 32,24 € 101,84 115 

*voor groenafval ophalen worden ook kosten gerekend 

Zwolle € 269,23 € 269,23 221 



• De fractie van Deventer-Sociaal vindt het een slecht signaal juist 
diege e  die zi h he e  i gezet te straffe  et hogere koste . 
• Alle inspanningen zouden lagere tarieven moeten opleveren! 



• Gezien de huidige toename van het aantal bijplaatsingen en illegale 
stortingen en de verdere verlaging van het stortquotum is er bij 
hogere variabele tarieven bovendien risico op verdere stijging van 
bijplaatsingen en illegale stort.  

 

 



• Wij vinden het wenselijk dat ook minima een impuls tot afvalscheiding 
krijgen. Voorgesteld wordt daarom het bedrag van de kwijtschelding op het 
variabele deel te beperken tot een bedrag gelijk aan 8 ledigingen van de 
140 liter container (880kg). Als we uitgaan van het gemiddelde aantal kg. 
restafval per inwoner betekent dit dat een gezin van 8 personen volledige 
vrijstelling krijgt voor het afval.  

• Veel inwoners die behoren tot de doelgroep minima zullen al afval 
scheiden, voor hen heeft deze beperking dan ook geen gevolgen. Voor de 
groep die dit nog niet doet geeft het een impuls zich ook in te zetten voor 
een beter milieu en minder CO2 uitstoot. 

 

 

 


