
Over deze nieuwsbrief
In 2021 verandert de manier waarop u betaalt voor de 

inzameling van afval. Vanaf 1 januari betaalt u jaarlijks 

een vast bedrag, het basistarief genoemd. Daarnaast 

betaalt u straks per keer dat u uw grijze container met 

restafval aan de weg zet. Gebruikt u de buurtcontainer 

voor restafval? Dan betaalt u per keer dat u daar een 

zak restafval in doet. 

Het aan de weg zetten van de

  groene container voor GFT (groente-, fruit- en 

tuinafval), 

  oranje container voor PMD (plastic verpakkingen, 

metalen verpakkingen en drankkartons)

  BEST-tas (boeken, kleine elektrische apparaten, 

speelgoed en textiel)

 glas en papier

is gratis. 

Met deze nieuwe regeling 

bepaalt u dus zelf de hoogte 

van de totale afvalkosten.  

Hoe beter u uw afval scheidt, 

hoe minder u straks betaalt.  

In deze nieuwsbrief leest u 

meer over deze veranderingen.

Samen Slim
Inzamelen
in 2021
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Tips
Goed scheiden van afval kan voor sommige  

mensen een uitdaging zijn. Daarom geven we 

enkele tips.

  Breng alleen een volle zak restafval weg. Bied ook  

de restafvalcontainer pas aan zodra die vol zit. 

  Het gebruik van de buurtcontainer is voordeliger 

dan het gebruik van de restafvalcontainer. 

  Kindje op komst? Overweeg wasbare luiers.

  Twijfelt u in welke bak of zak bepaald afval hoort? 

De app en website van Circulus-Berkel hebben een 

handige zoekfunctie Wat Hoort Waar. 

  Op het Recycleplein kunt u veel afvalsoorten  

gratis inleveren. Piepschuim verpakkingsmateriaal, 

oud ijzer, grote kunststof voorwerpen…  

Haal bij het Recycleplein de kaart ‘Wat breng ik 

naar het Recycleplein’.

  Heeft u hulp nodig? Bel dan met 

klantenservicenummer van Circulus-Berkel 

0900 9552. U betaalt daarvoor de gebruikelijke 

belkosten. Of stuur ons een WhatsAppbericht. 

Mailen kan via het contactformulier op  

www.circulus-berkel.nl.  

Kijk op www.circulus-berkel.nl/contact  

voor een overzicht.

  Heeft u meer afval vanwege medische redenen? 

Neem dan contact op met de gemeente. Als u  

de medische noodzaak kunt aantonen, krijgt u  

een deel van de kosten vergoed. 

Volgende stap
In 2020 hebben we de afvalkalender 

aangepast, de BEST-tas ingevoerd en de 

containers voorzien van een chip. We plaatsen 

binnenkort GFT-containers bij hoogbouw. Dit 

zijn belangrijke stappen op weg naar minder 

afval en meer grondstoffen. We hebben 

daaraan dit jaar veel aandacht besteed in onze 

communicatie en voorlichting. We maken nu 

de volgende stap.

Slim afval scheiden
Inwoners van Epe inwoners scheiden 

hun afval goed. Maar het kan altijd beter! 

Door de afvalstoffenheffing te veranderen 

stimuleert de gemeente haar inwoners nog 

meer om goed afval te scheiden. Meer GFT, 

PMD, papier, textiel, elektrische apparaten 

en grofvuil scheiden betekent minder 

restafval. Minder restafval leidt tot lagere 

kosten, want afval verbranden is relatief 

duur. Bovendien is het eerlijker: inwoners 

worden beloond voor goed afval scheiden. 

Vergelijk het met zuinig omgaan met

water- en energie: het loont!
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Hoogbouw
Woont u in hoogbouw of in een appartement 

en heeft u nog niets gehoord over de 

inzameling van GFT in uw wooncomplex? 

Neem dan contact op met uw 

woningbouwvereniging of vereniging van 

eigenaren. Zij verzamelen de wensen voor 

GFT-inzameling. Samen maken we afspraken 

zodat we ook van uw keukenafval straks 

compost kunnen maken. 

Beter voor het milieu 
Afval is waardevol. Tenminste, als het 

goed gescheiden wordt. Goed gescheiden, 

‘schoon’ afval is opnieuw te gebruiken  

als grondstof voor nieuwe producten.  

Met de ‘schone’ grondstoffen maken  

we van GFT compost. We hergebruiken 

kleding en elektrische apparaten. 

We maken van plastic verpakkingen 

bijvoorbeeld bloembakken, 

boodschappenkratjes of nieuwe 

verpakkingen. We gaan zorgvuldig met 

onze spullen om en vermijden verspilling.

Nederland heeft de ambitie om in 2020  

te komen tot 100 kg restafval per inwoner. 

In Epe hadden we in 2019 gemiddeld  

181 kg restafval per inwoner per jaar.  

Dat willen we omlaag brengen naar 30 kg 

in 2025. Het percentage afvalscheiding 

willen we verhogen van 68% naar 75%. 

En dat scheelt aanzienlijk voor milieu en 

portemonnee! 

Vanaf
1 januari

2021

Tot 31 
december 

2020

Papier

PMD

Glas

GFT

Restafval

Papier

PMD

Glas

GFT

Restafval

Papier

PMD

Glas

GFT

Restafval

Vast 
tarief

Vast 
tarief

Variabel 
tarief



Vast deel 
(voor elk huishouden gelijk)

€ 201,72

Variabel deel 

Kosten per keer per zak restafval 30 liter € 1,39

Kosten per keer per zak restafval 60 liter € 2,78

Kosten per keer voor het  legen van de 
container van 140 liter

€ 8,65

Kosten per keer voor het  legen van de 
container van 240 liter

€ 14,83

Wat is diftar? 
De gemeente Epe stapt vanaf 1 januari 2021 

over op gedifferentieerde tarieven, ofwel 

diftar. U betaalt vanaf dan jaarlijks een vast 

deel en een variabel deel. 

  Het vaste deel is voor elk huishouden gelijk. 

Van dit geld betalen we de gezamenlijke, vaste 

kosten zoals de inzameling en verwerking. 

  Het variabele deel bestaat uit een optelsom 

van alle keren dat u een zak restafval 

wegbrengt naar een buurtcontainer of de 

restafvalcontainer laat legen. Het aanbieden 

van GFT, PMD, de BEST-tas, glas en papier is 

en blijft gratis.

Elk  jaar in november stelt de gemeenteraad de 

hoogte vast van de vaste en variabele tarieven. 

Hieronder ziet u een overzicht.

Toelichting 
Het vastrecht is vanaf nu voor elk huishouden 

gelijk en bedraagt € 201,72. Dat is minder 

dan u gewend was. Het vastrechtbedrag 

in 2020 bedroeg nog € 235,32 voor een 

eenpersoonshuishouden en € 271,08 voor  

een meerpersoonshuishouden. 

De tarieven in het variabele deel zijn 

gebaseerd op een prijs per liter: 0,062 

euro. Dat is dus iets meer dan 6 cent per 

liter. Brengt u het restafval liever zelf weg 

naar een buurtcontainer? Dan bent u  25% 

voordeliger uit dan wanneer u de grijze 

restafvalcontainer aan de weg zet. 

Tarieven 
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Voorbeelden 
Wat betekenen de wijzigingen voor uw persoonlijke 

situatie? We geven hieronder enkele voorbeelden. 

  Mitchell en Alina hebben twee kinderen in de 

leeftijd van 12 en 14 jaar. Ze proberen in hun huishouden zo 

goed mogelijk afval te scheiden. In de keuken hebben ze 

speciale afvalbakken voor PMD, GFT en restafval. Glas gaat 

in de glasbak en papier in de papiercontainer. Textiel gaat in 

de BEST-tas, net als boeken, speelgoed en kleine elektrische 

apparaten. Gemiddeld hebben ze twee zakken van 60 liter 

per maand, die ze wegbrengen naar de buurtcontainer. 

Voor 24 zakken restafval per jaar betalen zij  

€ 201,72 vast tarief en een variabel tarief van € 66,72. 

Kiezen ze er voor de grijze container van 240 liter te 

gebruiken en zetten ze die eens per twee maanden aan de 

weg? Dan is het variabel tarief hoger en bedraagt € 88,89.  

  Masim en Azra hebben drie kinderen in  

de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Zij hebben tijdelijk  

extra restafval omdat ze voor hun jongste kind 

wegwerpluiers gebruiken. Deze luiers brengen ze  

naar de buurtcontainer. Gemiddeld hebben zij  

140 restafvalzakken van 60 liter in een jaar. Zij betalen  

€ 201,72 vast tarief en een variabel tarief van € 389,00.

  Henk woont alleen. Hij wil best afval scheiden. GFT, 

PMD, papier en glas houdt hij apart. Grotere spullen 

zoals piepschuim of oud ijzer levert hij gratis in op het 

Recycleplein. Gemiddeld heeft hij 8 restafvalzakken van 

60 liter per jaar. Henk betaalt dan  

€ 201,72 vast tarief en een variabel tarief van € 22,24.

  Peter en Kelly hebben geen zin om afval 

te scheiden en kiezen ervoor om al het afval in de 

grijze container van 240 liter te doen. Zij zetten de 

restafvalbak iedere maand aan de weg. Zij betalen  

€ 201,72 vast tarief en een variabel tarief van € 177,96.

Hoe vindt registratie plaats?
Brengt u een zak restafval weg naar de 

buurtcontainer? Of laat u de grijze  

restafvalcontainer legen? Dan slaan we 

die informatie centraal op. Deze gegevens 

gaan na afloop van het kalenderjaar naar 

Tribuut. Dat is de organisatie die namens 

de gemeente onze belastingheffing  

verzorgt. De aanslag ontvangt u ieder jaar 

in februari.

Hoe hoog wordt de aanslag 
afvalstoffenheffing? 
Door de overgang naar diftar betaalt u in 

2021 eenmalig alleen het vastrecht, dus 

het basistarief. Dat is € 201,72, dus minder 

dan u gewend bent. In november 2021 

besluit de gemeenteraad over het 

vastrechttarief voor 2022.

Pas in februari 2022 betaalt u naast het 

vastrecht ook het variabele tarief. Hoeveel 

dat is, hangt af van het aantal keren dat  

u in 2021 een zak restafval wegbracht.  

Of van het aantal keren dat u de container 

voor restafval aan de weg zette.  

Dat aantal ziet u dus in 2022 op de aanslag 

afvalstoffenheffing staan. Ook ziet u 

op de aanslag het bedrag staan voor 

vastrecht. Wilt u zich niet laten verrassen 

door de hoogte van de rekening in 2022? 

Houd dan in 2021 bij wat u aan restafval 

wegbrengt of aanbiedt. Dat kan met de 

rekentool op www.circulus-berkel.nl. 


