AFVAL SCHEIDEN

LOONT

Betreft: ‘Afval scheiden Loont’ start 1 januari
Geachte bewoner,
Vanaf 1 januari 2018 gaat ‘Afval scheiden Loont’ in Gouda van
start, een succesvolle methode om afval scheiden te belonen.
U betaalt minder afvalstoffenheffing als u minder restafval
aanbiedt. Graag informeren we u over de veranderingen.
Hoe werkt ’Afval scheiden Loont’?
Goudse inwoners scheiden gemiddeld maar 46% van hun afval.Het landelijke doel ligt op het bereiken
van een afvalscheiding van 75% in het jaar 2020. Om het scheiden van afval te belonen wordt de afval
stoffenheffing gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste bedrag wordt lager dan de heffing die
u nu betaalt. Voor restafval gaat u een bedrag per keer betalen.

Verlaging afvalstoffenheffing 2018
De afvalstoffenheffing wordt in 2018 met a 10 verlaagd. Eenpersoonshuishoudens betalen in 2018
a 259 en meerpersoonshuishoudens a 326. Het aantal inworpen in de ondergrondse container voor
restafval of het aantal ledigingen van de grijze container in 2018 bepaalt de hoogte van het variabele
bedrag dat u in 2019 betaalt. U betaalt dus alléén voor het aanbieden van restafval.
Gescheiden afval aanbieden

Restafval aanbieden

Per keer

Papier en karton

gratis*

Kleine grijze container 140 liter

a 3,50

Plastic, blik en drankenkartons

gratis*

Grote grijze container 240 liter

a 6,00

Glas

gratis*

Ondergrondse container 60 liter

a 1,50

Textiel

gratis*

Betaalde restafval zak 60 liter

a 1,50

Groente- en tuinafval

gratis*

Batterijen

gratis*

Elektrische apparaten

gratis*

Spullen naar kringloopwinkel

gratis*

Om afval scheiden makkelijker te maken wordt
plastic vanaf 1 juli wekelijks opgehaald.
Verpakkingen van blik en drankenkartons
mogen er nu ook bij. Dat scheelt weer
restafval.

*) inbegrepen in vast bedrag afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing 2019
De afvalstoffenheffing bestaat in 2019 voor alle huishoudens uit een vast bedrag (a 209) plus een
bedrag voor het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden in 2018. Voor inwoners met medisch afval
door chronische ziekten of aandoeningen komt er een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing.

zie ommezijde >>

Binnenstadbewoners
Bent u een binnenstadbewoner die uw afvalzakken op straat zet? Dat kan straks alleen nog met speciale
restafvalzakken. In het overgangsjaar 2018 worden de zakken gratis verstrekt op basis van redelijkheid,
deze kunt u tot eind 2018 gebruiken.
Vanaf 2019 moet u de zakken dan zelf kopen. Deze zijn duurder dan gewone zakken omdat u zo mee
betaalt aan het variabele bedrag van de afvalstoffenheffing: a 1,50 per zak van 60 liter. Gewone grijze
vuilniszakken mogen dan niet meer aangeboden worden.

Meer informatie
Binnenkort ontvangt u meer informatie. Veelgestelde vragen en achtergrondinformatie kunt u vinden op 
www.gouda.nl/afvalscheidenloont. Heeft u dan nog vragen? Laat het ons dan weten op 14 - 0182 of
afvalscheidenloont@gouda.nl.
Met vriendelijke groet,

H. Niezen
wethouder duurzaamheid en stedelijk beheer

PS.
Voor bedrijven zonder eigen afvalcontract volgt in de loop van 2017 meer informatie.
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