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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de Poorttarieven Afvalbrengpunt 2021 voor 
particulieren. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten, in te stemmen met de "Poorttarieven Afvalbrengpunt 2021 voor 
particulieren" zoals opgenomen in de bijlage. 
 
Toelichting 
Met Kamphuis Sloopwerken te Reutum, eigenaar van het gemeentelijke afvalbrengpunt te Tubbergen, en 
Renewi, exploitant, ingehuurd door Kamphuis zijn afspraken gemaakt in een overeenkomst over de rechten 
en plichten voor het exploiteren van het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat te Tubbergen. Eén van de 
afspraken is het jaarlijks vaststellen van de poorttarieven. 
 
Daarnaast zijn er met Kamphuis/Renewi afspraken gemaakt over de te accepteren afvalsoorten op de door 
de gemeente als Gemeentelijk afvalbrengpunt aangewezen milieubrengstation in Tubbergen. Daarmee 
wordt voldaan aan wet- en regelgeving, zoals verwoord in het activiteitenbesluit, behorende bij de Wet 
Milieubeheer, wat bepaalt dat het gebrachte afval gescheiden moet worden in 18 afvalsoorten. 
De 18 afvalsoorten betreffen: 
- Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, 
- asbest, 
- C-hout, 
- gasflessen, brandblussers en overige drukhouders, 
- grond, onderscheiden naar de functieklassen van het Besluit bodemkwaliteit, 
- A-hout en B-hout, 
- banden van voertuigen, 
- dankafval, 
- geëxpandeerd polystyreenschuim, 
- gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips, 
- gips, 
- grof tuinafval, 
- harde kunststoffen, 
- matrassen (deze mogen hierbij niet in contact komen met hemelwater), 
- metalen, 
- papier en karton, 

 



- textiel, niet zijnde tapijten 
- vlakglas. 
 
Uitgangspunt vanuit de gemeente is dat de tarieven voor de inzameling van grof huishoudelijk afval bij het 
gemeentelijke afvalbrengpunt kostendekkend moeten zijn. Deze inzameling mag niet ten koste gaan van de 
afvalstoffenheffing voor de individuele burger. 
 
Deze tarieven komen overeen met de door ROVA op haar in eigen beheer geëxploiteerde 
milieubrengstations gehanteerde tarieven. Door de toename in aantal te scheiden afvalstromen is de service 
aan inwoners op het milieubrengstation verhoogd. De tarieven worden daardoor weliswaar verhoogd, maar 
sluiten wel aan bij de ontwikkelingen in de markt. Hierbij gaat het om tarieven zoals ze nu bekend zijn voor 
wat betreft de afzet, verwerking en het zoveel terugbrengen van de verschillende stromen in de circulaire 
economie. 
 
Ons uitgangspunt is om duurzaam om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen, 
voorwerpen langer en opnieuw gebruiken en optimaliseren van reststromen. Afvalscheiding en inzameling 
aan de bron is daarbij van wezenlijk belang. Het sluit daarmee aan bij het Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen en wel bij het programma “Duurzaam Leven” waarbij we streven naar een afvalloos Tubbergen in 
2030. 
 
Daarnaast is ook de door de overheid geheven afvalverbrandingsbelasting, zijnde € 32,63 per ton, hierin nog 
van belang. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Poorttarieven Afval 2021 voor particulieren in 
vergelijking met tarieven tot en met 2020 
gemeentelijk afvalbrengpunt Tubbergen

Afvalstroom Tarief 2021 Tarief 2021     Tarief 2020  Tarief 2020
per 100 kg per 5 kg     per 100 kg    per 5 kg
incl. BTW incl. BTW     incl. BTW      incl. BTW

Restafval € 27,00 € 1,35 € 24,00 € 1,20
Grof Huishoudelijk Afval € 27,00 € 1,35 € 24,00 € 1,20
Matrassen € 27,00 € 1,35 € 24,00 € 1,20
Dakleer € 27,00 € 1,35 € 24,00 € 1,20
Autobanden, Rubber € 27,00 € 1,35 € 24,00 € 1,20
Bouw- en sloopafval € 23,50 € 1,18 € 21,50 € 1,08
Gips € 23,50 € 1,18 € 21,50 € 1,08
Harde kunststoffen € 23,50 € 1,18 € 21,50 € 1,08
Hout C-kwaliteit € 23,50 € 1,18 € 21,50 € 1,08
Vloerbedekking € 23,50 € 1,18 € 16,00 € 1,08
Hout B-kwaliteit €   9,00 € 0,45 € 16,00 € 0,80
Grof tuinafval/Plantsoenafval €   8,60 € 0,45 €   8,00 € 0,40
Verwerken schoon puin €   4,50 € 0,23 €   2,55 € 0,13
Grond (schoon) €   8,60 € 0,43 €   2,55 € 0,13
Bouw- en Sloopafval 
piepschuim / isolatie materiaal

€ 50,00 € 2,50 € 21,50 € 1,08

Asbest tot maximaal 35 m² 
verpakt in folie

gratis gratis gratis gratis

Vlakglas gratis gratis gratis gratis
Papier/Karton gratis gratis gratis gratis
Metalen gratis gratis gratis gratis
Flessenglas gratis gratis gratis gratis
Electrische apparaten gratis gratis gratis gratis
Huisdierkadavers gratis gratis gratis gratis
PMD gratis gratis gratis gratis
Textiel gratis gratis gratis gratis
EPS schuim gratis gratis gratis gratis

Voor meer informatie over de inzameling van oud papier en klein chemisch afval wordt 
verwezen naar de gemeentelijke website.


