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Afvalstoffen heffing Euro's / jr. 2021 2020 2019 2018 Bijzonderheden
Genormaliseerde gemiddelden

1 Druten € 217,84 € 211,62 € 186,54 € 176,46 Milieustraat niet dagelijks open, overhead binnen gemeente.
2 Wijchen € 236,04 € 234,80 € 193,90 € 172,30 Overhead binnen gemeente.
3 Lingewaard € 241,39 € 237,10 € 159,80 € 158,00 Geen eigen milieustraat, voor alle afvalstromen een tarief.
4 Den Bosch € 244,92 € 244,92 € 221,28 € 221,28 Inwoner betaalt op milieustraat meer.
5 Altena € 257,70 € 198,21 € 173,43 n.b.
6 Westervoort € 261,68 € 242,08 € 225,41 € 220,25 Overhead binnen gemeente. Relatief veel restafval.
7 Harlingen € 267,60 € 250,32 € 234,00 € 222,96 Relatief veel restafval. Bewustwording zonder financiele prikkel
8 Dronten € 298,78 € 264,36 € 222,91 € 219,16
9 Waalwijk € 299,30 € 242,22 € 239,30 € 237,85 GFT wordt belast.

10 Avri gemeenten € 300,00 € 247,00 € 199,00 € 157,00
11 Lansingerland € 305,58 € 290,48 € 187,02 € 171,93
12 Apeldoorn € 306,54 € 308,72 € 221,01 € 215,94
13 Houten € 315,84 € 258,12 € 229,68 € 196,92
14 Gorinchem € 316,00 € 279,00 € 266,00 € 226,00
15 Zaandstad € 337,00 € 301,54 € 286,09 € 286,09
16 Vijfheerenlanden € 343,00 € 293,00 n.b. n.b.
17 Amerfoort € 343,32 € 266,16 € 259,92 € 256,20
18 Lochem € 343,80 € 339,00 € 273,80 € 261,51 GFT wordt belast.
19 Alkmaar € 344,94 € 319,82 € 303,15 € 296,33
20 Leeuwarden € 369,45 € 349,95 € 315,26 € 275,31
21 Heerenveen € 371,50 € 232,00 € 199,00 € 191,50
22 Cranendonck € 393,90 € 357,40 € 315,50 € 299,30 GFT wordt belast.

In de jaarlijkse benchmark staan de cijfers van 21 gemeenten opgenomen met verschillende omvang, (milieu) prestaties en afvalsystemen.
De tabel geeft inzicht op hoofdlijnen. Er is gebruik gemaakt van een genormaliseerd gezin met een gemiddeld scheidingsgedrag.
De kolom "bijzonderheden"geven aan wat opvalt in het afvalsysteem. Dit geeft inzicht in diverse factoren, zoals de mate van dienstverlening, scheidingsgedrag (prestaties) en kosten.

Dit overzicht geeft de afvalstoffenheffing van de afgelopen jaren weer in 22 verschillende gemeenten. Avri is met haar 10e plaats een 
middenmoter.  Opvallend is dat de gemeente die beter scoren vaak een andere (mindere) dienstverlening hanteren, dit betekent o.a
minder ruime openingstijden van een milieustraat of hogere toeslag op de ingeleverde afvalstromen. Daarnaast zijn er gemeenten waarbij 
de overheadkosten (beleid en financiën) gedeeltelijk bij de gemeenten zijn ondergebracht. De bijgevoegde opmerkingen geven meer 
inzicht in hoe de hoogte van de afvalstoffenheffing tot stand is gekomen, maar geeft ook de nuance weer bij het vergelijken van 
gemeenten.



Toelichtingen opmerkingen

Lingewaard
Geen eigen milieustraat.
Maken gebruik van commerciele milieustraten en voor alle afvalstromen (muv klein chemisch afval) moet er worden betaald.
Nieuw grondstoffenbeleid, nu 115 kg per inwoner per jaar aan restafval*
Er moeten nog vervolgstappen worden gezet om de service op restafval te verlagen.
Momenteel voor hoogbouw boven- of ondergrondse cotainers. Overige bebouwing met minicontainer.

Den Bosch
Afvalvisie 2020, besluit 6 okt 2020
Gemiddeld 201 kg restafval per inwoner per jaar*
Vanaf 2022 wordt frequentie restafval verlaagd naar 1x3 wkn. 
Combinatie bron- en nascheiding
Kosten op betaalde afvalstromen op de milieustraat zijn gestegen. Overige aangesloten gemeenten betalen meer.

Altena
Niet  volledig kostendekkend
Door middel van inbesteding afvalinzameling naar dienst Den Bosch
Kosten oud papier en karton marktconform tarief en vergelijkbaar met kostem professionele belading
Tariefverhoging milieustraat
Inzameling luier- en incontinentiemateriaal

Druten
Dienstverlening is lager door minder inzet van ondergrondse containers
Milieustraat is niet dagelijks open, alleen zaterdag van 09.00 -15.00 uur
fte's voor beleid en financien in eigen huis

Wijchen
Keuzemogelijkheid: minicontainer of zelf restafvalzak wegbrengen
In 2021 gaat de frequentie om restafval in te zamelen omlaag naar 1x per 4 weken.
fte's voor beleid en financien in eigen huis.

Harlingen
Binnenstad maakt gebruik van ondergrondse containers
VANG doelstelling niet behaald. Bewustwording zonder fin prikkels. 135 kg per jaar *

Waalwijk
Afvalsysteem op basis van frequentie en gewicht van zowel restafval als GFT
Gedetailleerd  afvalstoffenheffing met veel systemen naast elkaar

Westervoort
Het Grondstoffenplan is in afwachting van het visiedocument nog niet vastgesteld. 2020
129 kg restafval*
fte's voor beleid en financien in eigen huis
Doel: in 2030 70-75 kg per jaar/inwoner

* in 2019

Achterzijde


