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Het verzoek is om het huidige tarief van € 1,50 per
10 kg afval puin en zand te verlagen naar€ 0,50.
Puin en zand zijn relatief zware afvalstromen ten
opzichte van de rest van de betaalde afvalstromen.
Hierdoor vergissen veel mensen zich in de kosten
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Raadsvoorstel

Onderwerp: Eerste wijziging verordening reinigingsheffingen 2017
Registratienummer: 648991
Voorstel:

1.

De eerste wijziging verordening reinigingsheffingen 2017 die in werking treedt met ingang
van

1 oktober 2017

vaststellen

Argumenten
1. _ Eriseen verzoek ontvangen om een verlaging
door te voeren van het tarief voor het brengen van
puin en zand naar het milieupark. Sinds de
heropening van het Milieupark zijn er met regelmaat
vragen over het tarief voor puin en zand. Vanuit het
milieupark (exploitant Bruins en Kwast) is het verzoek
gekomen of het tarief voor deze afvalstromen niet
lager zou kunnen.

voor een

verrassing te staan bij de afrekening. De overige
betaalde afvalstromen die onder het huidige tarief
van € 1,50 blijven zijn: restafval, banden (max. 5),
hout, tuinhout (geïmpregneerd) en bielzen.
2
We willen graag zoveel mogelijk uniform
werken om het voor de inwoners makkelijk te maken
om gebruik te maken van een ander milieupark of
afvalbrengpunt. Bovendien is het van belang om
afvalmigratie te voorkomen. Nu blijkt dat binnen het
gebied van Twente Milieu dezelfde vraag ontstaat om
het tarief van puin en zand te verlagen, is er
voldoende

reden

om

aan

het verzoek

mee

te werken.

3.
De verlaging van het tarief is acceptabel, omdat
dit nog kostendekkend is gelet op de tarieven die met
de afvalverwerking gemoeid zijn. De kosten voor het
verwerken en transporteren van puin en zand liggen
iets onder de € 50,- per ton. Voor de eenvoud van het
systeem wordt daarom voorgesteld om het tarief voor
puin en zand op € 0,50 per 10 kilo vast te stellen.

4. _ Gelijktijdig worden enkele kleine wijzigingen
verwerkt in de verordening. Naast het bovenstaande
zijn er in de verordening reinigingsheffingen enkele
tekstuele aanpassingen gemaakt om de heffing en
invordering van belastingen te waarborgen.

Uitvoering
De wijzigingen betreffen voornamelijk tariefswijzigingen.
De werkzaamheden voor de heffing en de invordering
zullen hierdoor niet wijzigen.

Risico’s

Het veranderen van de prijs voor puin en zand heeft
invloed op het gedrag van inwoners van onze
gemeente. Als het tarief lager wordt dan zijn mensen
meer geneigd om deze afvalstromen naar het
milieupark te brengen. Blijft het tarief gehandhaafd
dan

bestaat

het risico dat inwoners

van

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
E
i
de loco-burgemeester,

onze

gemeente deze afvalstromen naar andere verwerkers
brengen, of in extreme gevallen gaan dumpen.
Alternatieven

Er zou ook gekozen kunnen worden om de huidige
tarieven

voor

betaalde

afvalstromen

te handhaven.

dat geval hoeft deze verordening niet vastgesteld te
worden en blijft de huidige verordening rechtsgeldig.
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