RETRIBUTIEREGLEMENT DIFTAR-RECYCLAGEPARK
Artikel 1:
Er wordt een retributie geheven op het aanvoeren van afvalstoffen op het recyclagepark
en dit vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2:
Voor de volgende afvalstoffen wordt er op het recyclagepark een retributie aangerekend:
1. A-hout
2. Groenafval: stevig snoeihout en takken
3. Papier en karton
4. Brandbaar afval
5. Te storten afval (deponie)
6. Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval
7. Multistroom
8. Asbestcement
9. Zacht groenafval: grasmaaisel en haagscheersel (mulching, gazonarme tuin)
10. Groenafval: wortels
11. Houtafval: behandeld en samengesteld
12. Recycleerbaar bouw- en sloopafval
13. Gipsplaten (gyproc)
Artikel 3:
Afhankelijk van het soort afval worden volgende retributies vastgesteld via weging:
Tarieven recyclageparken
Retributies
Fracties
A-hout
Groenafval: stevig snoeihout en
Tarief 0
0 euro per kg
takken
Papier en karton
Brandbaar afval
Te storten afval
Niet-recupereerbaar
bouwen
Tarief 1
0,20 euro per kg
sloopafval (te storten)
Multistroom
Asbestcement
Zacht groenafval: grasmaaisel en
haagscheersel
(mulching,
gazonarme tuin)
Groenafval: wortels
Tarief 2
0,04 euro per kg
Houtafval:
behandeld
en
samengesteld
Recycleerbaar bouw- en sloopafval
Gipsplaten (gyproc)
Artikel 4:
Volgende flankerende maatregelen zijn van toepassing:
Fracties
Flankerende maatregelen
Asbestcement
200 kg/gezin/jaar
Zacht groenafval: grasmaaisel en haagscheersel
500 kg/gezin/jaar
Groenafval: wortels
0 kg/gezin/jaar
Houtafval: behandeld en samengesteld
0 kg/gezin/jaar
Recycleerbaar bouw- en sloopafval
0 kg/gezin/jaar
Gipsplaten (gyproc)
0 kg/gezin/jaar

Voor de fracties asbestcement en zacht groenafval wordt de retributie aangerekend zoals
vermeld in artikel 3 van zodra het aantal kg/gezin/jaar bereikt is.
Artikel 5: De retributie vermeld in artikel 3 is verschuldigd door iedereen die gebruik
maakt van de dienstverlening inzake inzameling van de in artikel 2 vernoemde
afvalfracties.
Bij aanvoer van verschillende betalende fracties in 1 aanvoer, wordt voor het totale
gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste
retributie.
Per bezoek aan het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt een minimumbedrag
aangerekend van 2 euro als deelname in de exploitatiekosten, met uitzondering van de
gratis hoeveelheid zoals vermeld in artikel 4.
Artikel 6: De betaling dient ter plaatse verricht te worden. De retributie wordt geïnd bij
het verlaten van het betalend gedeelte van het recyclagepark.
Artikel 7: Bij niet-betaling bij het verlaten van het recyclagepark wordt de reële kostprijs
van het aangevoerde afval gefactureerd vermeerderd met een administratiekost van 10
euro.
Artikel 8: Bij verlies van het ticket wordt het op het betalend gedeelte van het
recyclagepark gedeponeerde afval aan de duurste fractie aangerekend.

