
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 oktober 2018 

Agendapunt : 8, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Tarieven 2019 ASH 

 

 
Voorstel 
1. Voor 2019 de tarieven als volgt vast te stellen: 

 basistarief: €169,- 

 variabele tarieven: 

 30 liter: €1,00 

 30 liter hoogbouw: €0,80 

 140 liter minicontainer: € 4,67 

 240 liter minicontainer: € 8,00 
 

 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur Avri heeft bij de vaststelling van de primaire begroting 2019 (AB 28 juni 2018) 
voorgesteld de hoogte van het basistarief en de variabele tarieven te heroverwegen. Dit naar aanleiding van de 
zienswijzen van de gemeenten. Om hier invulling aan te geven zijn diverse scenario's uitgewerkt. 
 
Scenario's (op volgorde van de hoogte van het basistarief van laag naar hoog) 

1. Goed scheiden maximaal belonen ofwel handhaven huidig basistarief (conform eerder voorstel  in de 
begroting 2019) 

2. Tarieven van gemeenten in Nederland die vergelijkbaar beleid en omstandigheden hebben  
3. Optimaal scheidingsgedrag door acceptabele prijsstelling (op basis van eerder onderzoek naar 

effecten prijsstelling in 2013) 
4. Prijsstijging variabele tarieven 2018 10-15% (zienswijzen van 3 gemeenten) 
5. Handhaven variabele tarieven 2018 

 

 
 

Het tarief voor de hoogbouw kent net als in voorgaande jaren een korting van 20%, omdat in de 
hoogbouw het niet voor een ieder mogelijk is om GFT gescheiden aan te bieden.  
 



Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de tarieven volgens scenario 4 vast te stellen. Hiermee word 
voldaan aan de ingediende zienswijzen.  
 
Ten behoeve van de begroting 2020 zal opnieuw bekeken worden wat het beste variabele tarief is om het 
gewenste gedrag te bewerkstellingen. 
 
Beoogd effect 
Het definitief vaststellen van de tarieven voor 2019. 
 
Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de tarieven is een bevoegdheid van het AB.  
 
1.2 De lasten zijn gedekt. 
De keuze voor scenario vier vergroot de inkomsten via het basistarief en verlaagt de inkomsten via het 
variabele tarief. Dit scenario dekt de kosten voor de afvalinzameling, die begroot is op €204, - per 
huishouden.  
 
1.3 Het vaststellen van de tarieven volgens scenario 4 komt tegemoet aan het verzoek van diverse 
gemeenten. 
Vijf gemeenten hebben gevraagd om verlaging van de hoogte van de variabele tarieven. Drie daarvan 
hebben specifiek de gevraagd om een beperkte tariefstijging van 10-15%. 
 
1.4 Stijging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing verkleint financiële risico's voor Avri en 
gemeenten. 
 
1.5 gematigde vairabele tarieven verminderen kans op ontwijkgedrag ten opzichte van hoge variabele 
tarieven 
 
Kanttekeningen 
1.1 De beïnvloedingsmogelijkheid van het totale tarief van de afvalstoffenheffing wordt lager  
Ten opzichte van de begroting is in scenario 4 sprake van een stijging van het vaste tarief en de daling 
van variabele tarief. Ten opzichte van het voorstel uit de begroting daalt voor de inwoners de 
beïnvloedingsmogelijkheid van het totale afvalstoffenheffingtarief. De afvalstoffenheffing van de 
bovengemiddeld goede scheiders gaat hierdoor ook relatief harder om omhoog, dan de 
afvalstoffenheffing van de heffing van de bovengemiddeld minder goede scheiders.    
 

 
 Scenario Stijging gemiddelde 

afvalstoffen 
heffing (ASH)  

Stijging vaste 
tarief  

Stijging 
variabele tarief  

Beïnvloedingsmogelijkheid 
van inwoner op heffing t.o.v. 
gemiddeld ASH  

1 2,5%  0% 123% 33% 

2 2,5% 14% 60% 24% 

3 2,5% 20% 33% 20% 

4 2,5% 24% 14% 17% 

5 2,5% 27% 1% 15% 

 
Communicatie 
Over het vastgestelde tarief zal na 18 oktober gecommuniceerd worden via de huis-aan-huisbladen en 
m.b.v. het blad Afval & Zo. 
 
Financiën 
De formele onderbouwing van de tarieven volgt in de gewijzigde begroting die in december 2018 door het 
AB van Avri wordt vastgesteld. 
 
Bijlagen 
- nvt 
 


