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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 Postel BV te Tilligte zijn in een afvalovereenkomst afspraken gemaakt over de rechten en plichten voor 
het voor eigen rekening en risico exploiteren van het milieubrengstation aan de Wiemselweg te Tilligte. Eén 
van de afspraken is het jaarlijks vaststellen van de poorttarieven. 
 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te accepteren afvalsoorten op het door Postel. Daarmee wordt 
voldaan aan wet- en regelgeving, zoals verwoord in het activiteitenbesluit, behorende bij de Wet 
Milieubeheer, wat bepaalt dat het gebracht 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, 
- dakafval, 
- 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 een 
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 de milieubrengstations verhoogd. Tevens wordt voldaan aan het uitgangspunt dat zoveel 
mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijke afval terug gebracht worden in de circulaire economie. 
 
De nieuwe tarievenlijst is opgesteld op basis van de ontwikkelingen in de markt zoals ze nu bekend zijn voor 
wat betreft de afzet, verwerking en het zoveel terugbrengen van de verschillende stromen in de circulaire 
economie. 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. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


