
Bijlage: vraag- en antwoordlijst over afval in Lisse in 2020 

 

In 2020 betaalt u meer voor uw afval dan in 2019. Waar komt dit nou 

door? Hieronder leest u alle feiten op een rij. 

 

1. Waarom stijgen de kosten voor inwoners? 

De afvalstoffenheffing van 2020 ten opzichte van 2019 is inderdaad flink hoger. Dit 

heeft 3 oorzaken: 

- Per 1 januari 2020 hoeft u niet meer achteraf te betalen voor het 

wegbrengen van restafval. De kosten daarvoor berekenen we daarom nu 

vooraf.  

- Door het afschaffen van diftar verwachten we meer restafval dan in 2019. 

Het inzamelen en verwerken van dit extra restafval brengt extra kosten met 

zich mee.  

- De tarieven waren de afgelopen jaren te laag. Dit compenseren we om het 

systeem kostendekkend te houden.  

 

2. Hoeveel gaat de afvalstoffenheffing omhoog? 

Per huishouden kan dat verschillend zijn. Dat is afhankelijk van het aantal 

ingeleverde zakken restafval in 2019. Bij een gemiddeld huishouden (15 

ingeleverde zakken restafval per jaar) is de stijging van de afvalstoffenheffing: 

€ 72,75 voor een meerpersoonshuishouden (26,5%) 

€ 46,95 voor een eenpersoonshuishouden (21%) 

 

3. In diverse nieuwsberichten zie ik staan dat de afvalstoffenheffing in 

Lisse met 100 euro omhoog gaat, dat is meer dan €72,75. Waar zit dat 

verschil in? 

Als je alleen kijkt naar het vaste tarief van de afvalstoffenheffing, dan stijgt die van 

€ 245,76 naar € 347,16. Een verschil van € 101,40. In het tarief van 2020 zitten 

ook de kosten voor de verwachte toename van de hoeveelheid restafval. In 2017, 

2018 en 2019 betaalden inwoners dit apart via DIFTAR (de zogeheten ‘tik’ à € 

1,91). Per 1 januari 2020 betaalt u niet meer voor het wegbrengen van restafval. 

De kosten daarvoor berekenen we daardoor nu vooraf. Bij gemiddeld 15 zakken 

komt dit op een bedrag van € 28,65. De stijging van 2020 ten opzichte van 2019 is 

dus feitelijk € 72,75.    

 

Het verschil lijkt dus extra groot vanwege de wijziging van het systeem. Bij de 

invoering van DIFTAR is een korting verstrekt die nu vervalt. Hieronder ziet u een 

overzicht van de kosten over de jaren heen. 
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4. Komt die €101,40 bovenop de €2 die ik per zak restafval moet betalen? 

Nee, vanaf 1 januari 2020 hoeft u niet meer apart te betalen voor een zak 

restafval. U betaalt alleen nog een vast bedrag per jaar aan afvalstoffenheffing. Let 

op: In 2020 ontvangt u nog wel de afrekening van de in 2019 ingeworpen zakken. 

 

5. Waarom is het prijsverschil tussen een eenpersoonshuishouden ten 

opzichte van een meerpersoonshuishouden zo klein? 

De reden daarvoor is vooral dat de inzamelkosten voor deze huishoudens niet veel 

verschillen. De vuilnisauto moet bijvoorbeeld toch de route rijden.  

 

6. De stijging van de afvalstoffenheffing is in Lisse veel hoger dan die van 

gemeenten om ons heen. Hoe kan dat?  

De wijze waarop afvalinzameling plaatsvindt, kan per gemeente verschillen. Deze 

verschillen brengen ook andere kosten met zich mee. Het is dus niet mogelijk om 

hier een antwoord op te geven. Zie verder het antwoord op vraag 1. 

 

7. De stijging van de afvalstoffenheffing is dit jaar veel hoger dan eerdere 

jaren. Hoe kan dat?  

De gemeente heeft het nieuwe afvalbeleid in oktober 2019 geëvalueerd. Daarbij 

bleek dat enkele aannames bij de invoering van het nieuwe systeem niet uit 

kwamen. Bij de invoering van het nieuwe afvalsysteem heeft een extern bureau de 

gemeente geholpen om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven ervan te berekenen. 

Dat bureau gaf aan dat ervaringscijfers lieten zien dat een huishouden gemiddeld 

46 zakken stortte. In de praktijk bleken inwoners van Lisse echter gemiddeld maar 

15 zakken in te leveren. Daarmee kwamen we als gemeente niet uit met de kosten 

die we hebben gemaakt. Vanaf 2020 willen we weer dat het systeem 

kostendekkend is. Dat we binnen het afvalsysteem betalen voor wat we aan afval 

hebben. Goed scheiden is daarbij belangrijk, want voor PMD-afval ontvangen we 

geld. Dit kan de kosten voor ons allemaal drukken.  

 

Afvalstoffenheffing 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Eenpersoonshuishouden 219,72 219,72 175, 80  180,12 183,48 259,08 

Meerpersoonshuishouden 294,36 294,36 235,44 241,32 245,76 347,16 

Inworp ondergrondse 

container 
nvt nvt 1,55 1,72 1,91 

0 

Aanbieden mini container 

restafval 
nvt nvt 4,65 5,16 5,73 

0 

Grof huishoudelijk 

restafval 

    

7,50 (1/2 m3) 

15,- (per m3) 

1,72 – 1 tik 

7,65 (1/2 m3) 

15,30 (per m3) 

1,91 – 1 tik 

7,50 (1/2 m3) 

15,- (per m3) 

0 



8. Komt de verhoging van de afvalstoffenheffing doordat de gemeente de 

afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in accommodaties voor sport 

en cultuur?  

Nee. Met de inkomsten voor afval (afvalstoffenheffing) doen we uitgaven voor 

afval. Dit is een gesloten systeem, andere kostenposten mogen niet betaald worden 

uit de belasting op afval. Andersom mogen we kosten voor afval niet betalen uit 

andere inkomsten. 

 

 

9. Levert afval scheiden minder op dan verwacht? 

Nee. De kosten voor verwerken van restafval blijven stijgen. Andere afvalsoorten 

kunnen we hergebruiken. Dat levert geld op. Door de hoeveelheid restafval terug te 

dringen, kunnen we extreme kostenstijging voorkomen. 

 

10. Wat doet de gemeente zelf om de kosten laag te houden? 

Dit doen we op 3 manieren: 

- De gemeente maakt met de inzamelaar (Meerlanden) afspraken over het zo 

efficiënt mogelijk inzamelen van het afval.  

- Wij onderhandelen kritisch over de tarieven voor de verwerkingskosten. Zo 

zijn die vanaf 2016 flink verlaagd.  

- De kosten voor afval zijn mede afhankelijk van het scheidingsgedrag van de 

inwoners. Veel aandacht gaat uit naar het bewustzijn creëren bij de 

inwoners om het afval goed te scheiden. 

 

11. Hoe kan ik als inwoner bezwaar tegen de aanslag Afvalstoffenheffing 

maken? 

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen die u eind 

februari ontvangt. Hoe u dat kunt doen, staat beschreven in de bijsluiter bij de 

aanslag. Tegen de tarieven van de afvalstoffenheffing kunt u geen bezwaar maken. 

De tarieven maken namelijk deel uit van de verordening die de raad op 19 

december 2019 heeft vastgesteld. Een belastingverordening is een algemeen 

verbindend voorschrift en dat leent zich niet voor bezwaar. 

 

12. Ik kan dit hogere bedrag echt niet betalen, wat moet ik doen? 

Voor mensen die de aanslag van de gemeente echt niet kunnen betalen, bestaat er 

de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te vragen. Dit staat 

beschreven in de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Lisse 2020. 

Neem hierover contact op met de gemeente 

 

 

 


