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Beantwoording rondvragen 
20R.01078 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Afval & Reiniging 

Datum  : 04-11-2020 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over onderbouwing tarieven AFvalstofenheffing  
                          één- en meerpersoonshuishoudens 
 
Deze toezegging is gedaan tijdens de vergadering van het forum Ruimte  van 26 oktober 2020. 

 trommelen.p@woerden.nl

In de vergadering is toegezegd om deze memo schriftelijk toe te zenden. 

Beantwoording van de vragen: 
 
 
Uit onderzoek bleek dat de kosten voor het inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval niet 
goed in verhouding waren. Eenpersoonshuishoudens betaalden in Oudewater vergeleken met 
meerpersoonshuishoudens te weinig. Het grootste deel van de kosten voor het inzamelen van het 
huishoudelijk afval is namelijk voor ieder huishouden gelijk, ongeacht het aantal bewoners. Te denken valt 
hier aan de verplichting om het huisvuil wekelijks op te halen, ongeacht of je de container aan de weg zet.  
 
De vaste kosten in de gemeente Oudewater bedragen ongeveer €180. In 2019 bedroeg de 
afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden €146,52, niet hoog genoeg dus om de vaste kosten te 
dekken. Met de tariefverandering voor 2020 wilden we dit rechtzetten.  
 
Bij het bepalen van de nieuwe tarieven is naast de kostenopbouw ook gekeken naar landelijke 
ontwikkelingen. Rijkswaterstaat doet jaarlijks onderzoek naar de hoogte van de afvalstoffenheffing in 
Nederland. Uit het onderzoek over 2019 blijkt dat een eenpersoonshuishouden in Nederland dat jaar 
gemiddeld €208 betaalde. Een meerpersoonshuishouden betaalde €262. Ter vergelijk, in de gemeente 
Oudewater betaalt een eenpersoonshuishouden momenteel €207,72 en een meerpersoonshuishouden 
€261,36. 
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Variabele en vast tarief 

Gelet op de vaste kosten van €180,- betekent dat een variabel component van ongeveer €28,- voor een 

eenpersoonshuishouden en €81,- voor een meerpersoonshuishouden. Daarmee betaalt een 

meerpersoonshuishouden 2,8 keer zo veel. Dat is in verhouding met het aantal personen per huishouden. 

Een meerpersoonshuishouden in Oudewater telt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

gemiddeld namelijk 2,8 personen. Omgekeerd geldt dit principe voor de teruggave. Afhankelijk van de 

staffel krijgt een meerpersoonshuishouden 2 tot 3 keer meer terug. 

 

In dit kader verwijzen wij ook naar en raadsvoorstel van 19 november 2019 inzake Vaststelling 
belastingverordeningen 2020 (corsanr. 19R.00796) en de beantwoording van art 32 vragen van 1 april 2020 
inzake stijging van de Afvalstoffenheffing (corsanr. 20R00330). 

 

Bijlagen: 
 
n.v.t. 
 

 
B.C. Lont 
Wethouder 


