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Hoofdstuk 1: Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
Nr.

Omschrijving

Bedrag

1.0

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

1.1

De belasting als bedoeld in 1.0 wordt vermeerderd met een bedrag voor:

1.1.2

-

het middels een container aan de inzameldienst aanbieden van groente-, fruit en tuinafval per kilogram

kosteloos

1.1.3

-

het ter lediging aanbieden van een container aan de inzameldienst voor
groente-, fruit- en tuinafval, per lediging

kosteloos

1.1.4

-

het middels een container aan de inzameldienst aanbieden van restafval per kilogram

€ 0,35

1.1.5

-

het ter lediging aanbieden van een container aan de inzameldienst voor
restafval, per lediging

€ 2,75

1.1.6

-

als gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers voor groente-, fruiten tuinafval, wordt in plaats van het bepaalde in 1.1.3. een opslag op
het in 1.1.2. vermelde tarief geheven, per kilo

1.1.7

-

Als gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers voor restafval,
wordt in plaats van het bepaalde in 1.1.5 een opslag op het in 1.1.4
vermelde tarief geheven, per kilo

€ 130,00

kosteloos

€ 0,06

Hoofdstuk 2: Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
Nr.

Omschrijving

Bedrag

2.0

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk I bedraagt de belasting voor het
op aanvraag verrichten van werkzaamheden verband houdende met
het aanbrengen van sloten (incl. slot) op containers, zijnde aangewezen
inzamelmiddelen, per container

€ 23,55

3.0

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk I bedraagt het tarief voor het omruilen van een standaard GFT-container naar een 240 liter GFT-container

€ 62,68

4.0

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aanbieden van
de navermelde soorten huishoudelijk afval op de gemeentelijke milieustraat:

4.1

-

4.2
4.2.1

-

voor wat betreft het aanbieden van:
▪ grof huishoudelijk afval;
▪ vloerbedekking, tapijt;
▪ huishoudelijk afvalhout (A/B/C);
▪ schoon puin en gips/gasbeton
per 0,5 m3 of gedeelte daarvan
voor wat betreft gasflessen, bedraagt dit het tarief per gasfles

-

voor wat betreft het aanbieden van composteerbaar tuinafval, snoeihout ed.:
▪

voor aanbiedingen per m3 of gedeelte daarvan
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€ 8,93

kosteloos

Hoofdstuk 2: Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
Nr.

Omschrijving

Bedrag

4.3

-

voor wat betreft het aanbieden van:
▪ oud papier en karton
▪ verpakte oude kleding en textiel
▪ ferro en non-ferro metalen (incl. blik)
▪ op kleur gescheiden eenmalig verpakkingsglas
▪ helder vlak glas (geen autoruiten, gelaagd of gewapend glas)
▪ wit- en bruingoed conform het Besluit WEB
▪ Klein Chemisch Afval
▪ deugdelijk verpakt huishoudelijke asbesthoudende afvalstoffen
▪ luiers
▪ drankenkartons
▪ hard plastic
▪ plantaardige oliën/vetten (frituurvet)
▪ 5 of minder (auto)banden

kosteloos

4.3.1

Het tarief wordt, als de band is voorzien van een velg, vermeerderd per
band met

€ 8,93

4.4

Het college van burgemeester en wethouders kan bij afzonderlijk besluit nadere regels stellen voor het bepalen van de omvang van aanbiedingen aan de milieustraat.

Tarieventabel bij de Verordening Afvalstoffenheffing Bernheze 2020 behorende bij besluit van de raad van
12 december 2019.

Leandra Kilian
plv. griffier
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