
Paragraaf gevolgen inwoners

De inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek zullen naar invoering van de 
tariefsprikkel invloed hebben op de hoogte van de eigen afvalstoffenheffing. Afhankelijk van het 
aantal keer dat de restafvalcontainer aan de weg wordt gezet zal de afvalstoffenheffing in 
vergelijking van met ongewijzigd beleid hoger of lager uitvallen. Er komt geen prikkel op het 
aanbieden van de GFT-afval en op oud papier en karton. In de oude situatie (ongewijzigd beleid) 
betalen alle inwoners de zelfde afvalstoffenheffing. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen 
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. In de gemeente Nunspeet is ook een apart tarief voor 
tweepersoonshuishoudens.

In de nieuwe situatie (invoering van een tariefsprikkel) bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen. 
Een vast deel (vastrecht), welke voor alle huishoudens gelijk is, en een variabel deel (kosten per 
aanbieding). Het totaal van deze twee delen dekt alle kosten waar uitgegaan wordt van een 
dekkingsgraad van 100%. Het vastrecht in de nieuwe situatie is lager dan het vastrecht in de oude 
situatie.

In de onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van het aantal aanbiedingen restafval 
wanneer een huishouden een hogere of een lagere heffing krijgen. Daarnaast wordt ook aangegeven 
wat het financiële effect is voor huishoudens welke erg gemotiveerd zijn en huishoudens waar de 
restafvalcontainer altijd wordt aangeboden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het om een 
indicatie gaat. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde prikkel (€ 6,- en € 8,- per aanbieding).

Er wordt geen indicatie gegeven van de te verwachte tarieven omdat deze pas in het najaar van 2020 
door de raad worden vastgesteld. De hoogte van de tarieven zijn naast de te verwachten kosten ook 
sterk afhankelijk van de inzet van (een gedeelte van) de afvalstoffenreserve. De kosten van het 
grondstoffenstation zijn in de tabellen niet meegenomen. 

Nunspeet/Elburg/Oldebroek (middentarief)

Type huishouden Tarief vastrecht 
tov 
meerpersoonshuis
houden

Aantal 
aanbiedingen

Minder of 
meerkosten

Eenpersoonshuishouden 100% 10 Nihil
Meerpersoonshuishouden 100% 20 Nihil
Minimale aanbieders
Eenpersoonshuishouden 

100% 7 -/- € 21,-

Minimale aanbieders 
Meerpersoonshuishouden 

100% 9 -/- € 77,-

Maximaal 
eenpersoonshuishouden

100% 26 +/+ € 112,-

Maximaal 
meerpersoonshuishouden

100% 26 +/+ € 42,-

* eenpersoonshuishouden Nunspeet:  omslagpunt 15 aanbiedingen. Gemotiveerd -/- € 56,- maximaal 
+/+ € 77,-


