Aan de bewoners van

Betreft: uw containerkeuze voor de nieuwe manier van afval inzamelen
Versie: omwisselen restafvalcontainer
Beste heer/mevrouw,
In september en oktober maakten huishoudens in Maasgouw, Leudal en Roerdalen massaal
gebruik van de mogelijkheid om te wisselen van maat afvalcontainer. Ook u wisselde van
container(s). Dit belooft veel goeds. Aan de gemaakte keuzes te zien, zijn de meeste inwoners van plan om het groenafval (+ etensresten) beter te scheiden en minder restafval over
te houden.
Leveringsproblemen
Er zit helaas ook een keerzijde aan deze mooie uitkomst. Het aantal containers is namelijk
niet allemaal op voorraad. Het probleem zit in de levertijd. Dit heeft te maken met de wereldwijde schaarste aan grondstoffen. Ook is er slechts 1 producent van de inzetbakken die veel
inwoners besteld hebben. Hierdoor lukt het niet om op tijd bij alle huishoudens de containers
om te ruilen en/of af te leveren. Ook bij u kunnen we niet voor 1 januari 2022 de containers
omruilen. De nieuwe manier van inzamelen start wel gewoon op 1 januari. In deze brief leest
u wat dit voor u betekent.
Verwachte datum omruiling
Containerleverancier DVL verwacht langer bezig te zijn in een deel van Maasgouw en in
Leudal. Uiterlijk nog tot 31 januari 2022 werkt DVL aan het omruilen en/of afleveren van de
containers in Maasgouw. Zo’n 2 weken voor uw omruildatum ontvangt u nog een brief met
duidelijke instructies. We vragen u nog even geduld te hebben.
Overgangsregeling afvalstoffenheffing
Heeft u een wisseling aangevraagd van uw grijze container voor restafval? Dan heeft de vertraging ook invloed op uw afvalstoffenheffing. Zo blijft u het bedrag per lediging betalen dat
hoort bij uw huidige container, totdat uw container omgeruild is. Zie in de bijlage van deze
brief nogmaals de tarieven. Deze moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad in
december.
Hoort bij uw nieuwe maat restafvalcontainer ook een ander ‘vast bedrag’? Dan valt u onder
een speciale overgangsregeling. Normaal gezien krijgt ieder huishouden eind februari een
aanslag van meerdere gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing).
Het bedrag voor de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de maat restafvalcontainer die u
op 1 januari 2022 in gebruik heeft. U heeft nu een andere maat restafvalcontainer aangevraagd die er nog niet is op 1 januari 2022. Daarom ontvangt u in 2022 twee keer een aanslag:
1. Eind februari 2022: de aanslag gemeentelijke belastingen zonder afvalstoffenheffing.
2. Maart / april 2022: een aparte aanslag voor de afvalstoffenheffing voor heel 2022.

Uw aanslag afvalstoffenheffing 2022 bestaat dan uit 2 delen. 1 deel van het totaalbedrag is
gebaseerd op de maat van uw huidige container en 1 deel op de maat van uw nieuwe container. Zie enkele rekenvoorbeelden in de bijlage van deze brief. Let op: de ledigingen van
de restafvalcontainer in 2022 betaalt u pas bij de aanslag afvalstoffenheffing in 2023.
Gratis inzamelronde voor restafval
We snappen dat de overgangsregeling voor sommige inwoners een financieel nadeel betekent. Helaas is dit vanuit juridisch oogpunt niet te voorkomen. Mede daarom is besloten dat
de laatste GFT-inzameling van 2021 vervalt en dat dit een gratis restafvalronde wordt. Dan
kan in ieder geval iedereen met een lege restafvalcontainer 2022 in. Zo bespaart u misschien op een lediging van het restafval in het nieuwe jaar.
Uitwijkmogelijkheid ondergrondse containers
Vanaf 1 januari haalt RD Maasland het restafval 1 keer per 4 weken op. Komt u door de vertraging in januari niet uit met uw kleinere restafvalcontainer? Dan kunt u ook een inworp
doen bij een ondergrondse container voor restafval. De ondergrondse containers in de wijkparkjes zijn vanaf 1 januari 2022 te openen met de nieuwe afvalpas, die ieder huishouden
eind dit jaar ontvangt. Kijk vanaf dan op www.mijnafvalwijzer.nl voor de locaties.
Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Gaat uw
vraag over de ruiling van de containers? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk
van DVL via 085 – 020 37 40 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief). Gaat uw
vraag over de afvalstoffenheffing of heeft u een andere vraag? Mail dan naar
maasgouw@rdmaasland.nl of bel de gemeente via (0475) 85 25 00. Lees meer over het
nieuwe afvalbeleid via www.gemeentemaasgouw.nl/afval.
We hopen u zo snel mogelijk de brief met een omruildatum toe te sturen. Alvast bedankt
voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
RD Maasland

Bijlage overgangsregeling afvalstoffenheffing
Tarieventabel afvalstoffenheffing*
Maat restafvalcontainer

Vast bedrag

Bedrag per lediging

40 liter

€135

€2

60 liter

€135

€3

80 liter

€135

€4

140 liter

€165

€7

240 liter

€180

€12

60 liter inworp ondergrondse container

Niet van toepassing

€3

*De bedragen moeten nog definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Rekenvoorbeelden aanslag afvalstoffenheffing 2022
Het bedrag voor de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de maat restafvalcontainer die u
heeft. Let op: De ledigingen van de restafvalcontainer in 2022 betaalt u via de aanslag afvalstoffenheffing van 2023. Deze zijn niet meegenomen in de rekenvoorbeelden.
Situatie: In januari 2022 ruiling van 240 liter naar 140 liter
Deel 1: 240 liter container in januari (1/12e deel van €180)
€ 15,00
e
Deel 2: 140 liter container februari – december (11/12 deel van €165)
€ 151,25
Uw aanslag afvalstoffenheffing in 2022
€ 166,25
*Let op: in januari betaalt u nog €12 voor een lediging. Daarna €7 per lediging.
Situatie: In januari 2022 ruiling van 140 liter naar 80 liter
Deel 1: 140 liter container in januari (1/12e deel van €165)
Deel 2: 80 liter inzetbak februari – december (11/12e deel van €135)
Uw aanslag afvalstoffenheffing in 2022
*Let op: in januari betaalt u nog €7 voor een lediging. Daarna €4 per lediging.

€ 13,75
€ 123,75
€ 137,50

