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Opgave 9
Afval per kilo
Tot 1 januari 2000 kende de gemeente Lindewal een vast tarief voor het ophalen van
huisvuil. Een huishouden betaalde tot die tijd een vaste afvalheffing van € 160 per jaar.
Vanaf 1 januari 2000 is de afvalheffing ook afhankelijk van het aantal keren dat de
afvalcontainer geleegd wordt én van de hoeveelheid afval die daarbij wordt aangeboden.
Lindewal hanteert vanaf 1 januari 2000 het onderstaande tariefstelsel:
vast bedrag per jaar
€ 55

bedrag per kilo
€ 0,15

bedrag per geleegde container
€ 1,45

Het streven is de hoeveelheid aangeboden afval te beperken. De bedoeling daarvan is dat de
consumptie door de burgers tot minder negatieve externe effecten leidt. De wethouder van
milieuzaken verdedigt dit beleid met de stelling dat de welvaart van de burgers van
Lindewal hoger wordt doordat de negatieve externe effecten afnemen, ook als de lasten van
de burgers door het beleid stijgen.
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28 !

In 2000 wordt bij de huishoudens in Lindewal de afvalcontainer gemiddeld 26 keer geleegd.
Bereken hoeveel kilo afval een gemiddeld huishouden in 2000 maximaal mag aanbieden
zonder duurder uit te zijn dan in 1999.
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Uit een gemeentelijk onderzoek in 2000 naar de reacties van de burgers komt naar voren
dat:
• de burgers van Lindewal minder papier en glas bij het afval zijn gaan doen zodat
in grotere mate gerecycled kan worden;
• sommige mensen een deel van hun afval niet meer aanbieden maar ergens op een
rustig plekje achterlaten;
• een aantal mensen in Lindewal een compostbak heeft aangeschaft waarin
groente-, tuin- en fruitafval wordt gecomposteerd;
• steeds meer mensen bereid blijken te zijn grofvuil tegen betaling in te leveren bij
de milieudienst van de gemeente.
29 ! Geef bij elke reactie aan of daardoor sprake is van een toename of van een afname van
negatieve externe effecten van consumptie.
30 ! Onder welke voorwaarde is de stelling van de wethouder juist?
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