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ii. Globale inschatting als we ‘niets’ doen in relatie tot de afvalstoffenheffing  
Huishoudelijk restafval is in Heemstede de meest omvangrijke afvalstroom (circa de helft van het fijn 
huishoudelijk restafval) en kent - in vergelijking met gft, glas, pmd, papier en textiel - de hoogste 
verwerkingskosten. Voortzetting van de huidige wijze van afvalinzameling (‘niets’ doen) leidt ertoe 
dat de hoeveelheid restafval stabiel blijft. Naast indexering van tarieven is de verwachting dat de 
kosten voor restafval in de toekomst zullen stijgen. Dat heeft met de volgende ontwikkelingen te 
maken. 
 
Afvalstoffenbelasting 
In 2015 heeft de Rijksoverheid een afvalstoffenbelasting voor restafval ingevoerd, ook wel 
verbrandingsbelasting genoemd. In 2015 bedroeg deze heffing € 13,= per ton restafval, in 2019 
heeft een verhoging plaats gevonden naar € 32,12 per ton. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, 
het tarief voor 2019 is € 32,63 per ton. Uitgaande van de huidige hoeveelheid restafval betekent de 
verbrandingsbelasting een opslag van € 15 op het tarief van de afvalstoffenheffing Heemstede. 
Verdere stijging in de toekomst kan niet worden uitgesloten. 
 
Verwerkingstarief restafval 
Gemeente Heemstede heeft tot en met 2022 een overeenkomst met AEB Amsterdam voor de 
verwerking (verbranding) van restafval voor een relatief gunstig tarief. De huidige verwachting is dat 
de tarieven voor de verwerking van restafval in de toekomst zullen stijgen. 
 
 
iii. Kostenindicatie als je per wijk een verschillend inzamelsysteem gaat hanteren.  
 
Deze vraag kan alleen in algemene zin worden beantwoord. Een uniform en eenduidig 
inzamelsysteem in de hele gemeente is (doorgaans) efficiënter en goedkoper dan wanneer er twee 
of meer inzamelsystemen naast elkaar worden toegepast. Bij het laatste kan gedacht worden aan 
inzameling van afvalstromen (restafval, papier) met zowel rolemmers aan huis als 
verzamelcontainers in de wijk. Uiteindelijke kosten kunnen pas worden berekend als bekend is hoe 
het (toekomstige) inzamelsysteem er uit ziet: aantallen inzamelmiddelen en aansluitingen, rijroutes 
e.d. 


