
Veelgestelde vragenlijst 
Algemeen 

Waar zeggen we ja tegen met dit grondstoffenplan? 
We zeggen ja tegen de maatregelen in fase 1 (serviceprikkels) en fase 2 (tariefprikkel) 

• De hoogte van de tariefprikkel wordt tzt separaat ter besluitvorming aangeboden bij het 
vaststellen van de gemeentelijke tarieven 

• Er wordt geen besluitvorming genomen over het circulair ambachtscentrum of het opheffen van 
milieustraten; dit volgt later 

Blijft het grondstoffenbeleid nu altijd hetzelfde? 
Nee, het is een plan om te komen tot een duurzame inzameling. Dit plan wordt diverse malen 
geëvalueerd. Als er aanleiding is om als gevolg van deze evaluatie het plan bij te stellen, of op onderdelen 
aanpassingen te maken, dan zal dit in separate besluitvorming worden voorgelegd. 

Wordt het met dit grondstoffenplan goedkoper of duurder? 
Over het algemeen wordt door een aantal ontwikkelingen de inzameling en verwerking van afvalstoffen 
duurder. Door dit grondstoffenplan dempen we de forse stijging in de komende jaren. Dus in vergelijking 
met “niets doen en doorgaan met wat we deden” wordt het goedkoper. In vergelijking met het verleden 
wordt het waarschijnlijk iets duurder. 

Kunnen we het grondstoffenplan niet al sneller invoeren? 
We starten met de voorbereidende maatregelen in 2022.  Dit betekent dat als u akkoord gaat dat we in 
2022 al maatregelen in de openbare ruimte zullen doorvoeren, zoals GFT inzameling bij hoogbouw, het 
plaatsen van luiercontainers ed. Op het einde van het jaar worden ook de bakken voor plastic uitgezet. 

Waarom starten we hier niet eerder mee? 2022 is het verlengingsjaar van de DVO met HVC; dit is 
afgesproken onder gelijkblijvende condities, en inzamelfrequenties De keuze voor wie het vanaf 2023 gaat 
uitvoeren maakt u later dit jaar.  Bij de start van het nieuwe contract gaat ook het nieuwe inzamelregime 
van start. 

Heeft de gemeente Bergen door haar toeristische functie niet een extra 
uitdaging? 
Ja dit is zo. Doordat er meer dan 4 miljoen toeristische overnachtingen zijn, heeft de gemeente een extra 
aandachtspunt. Een groot deel van dit toeristisch afval wordt meegenomen met het bedrijfsafval (grote 
parken en hotels) en maakt geen onderdeel uit van de uitdaging van het huishoudelijk afval. Het deel van 
de grondstoffeninzameling en de mensen die een B&B of een ‘huisje in de tuin’ bij iemand huren maken 
er wel deel van uit. Voor deze groep hebben we maatwerk op het gebied van voorlichting opgenomen in 
het grondstoffenplan.  De uitdaging van de toeristen maakt het plan niet onrealistisch. De koploper (Horst 
aan de Maas) in vergelijkbare stedelijkheidsklasse heeft meer toeristische overnachtingen per jaar dan de 
gemeente Bergen. Andere gemeenten hebben geen of minder toeristen, maar kennen weer andere 
uitdagingen, zoals veel hoogbouw, extreem veel buitengebied, semipermanente bewoning van 
vakantieparken, cultuurverschillen etc. 



Bron en nascheiding 

In de media horen we vaak dat machines veel beter kunnen scheiden dan 
mensen 
Niet alle afvalstromen kunnen worden nagescheiden. Nascheiding is op dit moment alleen geschikt voor 
plastic, blik en drinkpakken. Nagescheiden oud papier en textiel kunnen niet gerecycled worden en het gft 
is niet langer geschikt voor compost. Er zal dus altijd een combinatie van bron en nascheiding blijven. 

Voor plastic, blik en drinkpakken worden op dit moment de beste resultaten behaald met bronscheiding. 
Zowel per kwantiteit (gemiddeld meer dan 25 kg brongescheiden, vs minder dan 20 kilo nagescheiden 
materiaal per inwoner per jaar) als per kwaliteit. De financiële opbrengst van het nagescheiden plastic is 
lager dan het brongescheiden materiaal.  

Daarom hanteren veel gemeenten, en ook onze verwerker HVC die beide methoden in huis heeft het 
advies ‘bronscheiding waar het kan, nascheiding in die gebieden waar bronscheiding lastiger is’. Voor de 
gemeente Bergen betekent dit effectief bronscheiding van PBD in de laagbouw, en het restafval van de 
verzamelcontainers wordt nagescheiden. 

Serviceprikkel 

Is een container voor PBD 1x per drie weken wel voldoende? 
In het land worden diverse inzamelfrequenties uitgeprobeerd. In een container passen 5 grote zakken. Dit 
is over het algemeen voldoende voor de meeste gezinnen. Inwoners kunnen eventueel gratis een tweede 
container voor PBD krijgen indien dit nodig is. 

Is een container voor restafval 1x per drie weken wel voldoende? 
Door goed te scheiden blijft er nauwelijks restafval over. We zien dit ook in de buurgemeenten. Daar 
schommelt sinds de invoering van de tariefprikkel het aanbiedpercentage rond de 50%. Effectief betekent 
dit dat de bakken gemiddeld 1x per zes weken worden aangeboden. Het betekent wel dat inwoners 
moeten scheiden.  

Is een container voor gft 1x per drie weken wel voldoende? 
Het aanbod aan gft fluctueert gedurende het jaar. De etensresten zijn klein in volume, maar zwaar in het 
gewicht en blijven constant. De tuinfractie is groot in volume (en kleiner in gewicht) en volgt de 
seizoenen. In de winter is er nauwelijks tuinafval. In het voorjaar en het najaar (snoei en plantseizoenen) 
is er het meeste gft. In de zomerperiode is er vanwege vakantie ook minder aanbod. Om het extra aanbod 
in het voor- en najaar te verwerken organiseren we snoei en takkenroutes, en zetten we blad en 
tuinkorven in de gemeente. Is dit vanwege een extra grote tuin nog steeds onvoldoende, dan kan een 
gratis tweede container worden ingezet. 

Is de PBD container vrijwillig? 
De PBD-container wordt bij iedereen bezorgd, en we vragen iedereen de container een tijdje uit te 
proberen.  Na een periode van 4-5 maanden organiseren we een omruilactie. Als de PBD-container na de 
wenperiode niet bevalt, dan kunnen inwoners de bak retourneren. Dat betekent wel dat ze het PBD afval 
voortaan naar de verzamelcontainers moeten brengen 

Komt er ook een container voor papier en karton? 
Nee. Oud papier en karton kan worden ingeleverd bij scholen en verenigingen in de gemeente, in de 
papiercontainers en bij de milieustraat.  



Wat gaan we doen in wijken waar er onvoldoende plek is voor drie containers in 
de tuin? 
In de wijken (bijvoorbeeld in Egmond) waar er onvoldoende plek is voor een derde container gaan we 
omgekeerd inzamelen. We halen de grondstoffen op in een bak aan huis, en gaan gebruik maken van 
verzamelcontainers voor het restafval. Inwoners ruilen hun grijze bak in voor een plastic bak, zodat ze nog 
steeds maar twee bakken aan huis hebben; GFT en plastic. Het restafval brengen ze weg naar een 
verzamelcontainer in de wijk. 

Waarom is niet gekozen om in de hele gemeente in te zamelen in ondergrondse 
containers? 
Uit onderzoek blijkt dat grondstoffen die aan huis worden ingezameld, van betere kwaliteit zijn. Daarnaast 
maken de aanleg en het onderhoud van ondergrondse containers duurder deze vorm van inzamelen 
relatief duur. 

Waarom is er gekozen voor een 3-3-3 inzamelstructuur en zijn er ook 
combinaties mogelijk? 
De inzamelstructuur van 1x 3 weken rest, gft en PBD is met name gekozen vanwege de prikkel op het 
restafval. Het geeft (met name in combinatie met de tariefprikkel) een significante verschuiving van de 
hoeveelheid restafval (we zien dat er in de UCH gemeenten nog gemiddeld 1x per 6 weken wordt 
aangeboden) terwijl er voor de mensen die dit echt niet halen een mogelijkheid blijft om elke drie weken 
een bak aan de weg te zetten. In het land zien we dat deze frequentie voor PBD ook heel goed werkt. 
Voor GFT is er met name in het voorjaar en het najaar behoefte aan extra capaciteit. Deze inzameling 
ondersteunen we in deze periodes met takkenroutes en blad/tuinkorven 

De 3-3-3 routes zijn financieel ook efficiënt. Elke week rijdt het wagenpark een andere afvalstroom.  Het 
combineren van een driewekelijkse frequentie met een twee of vierwekelijkse frequentie kan uiteraard 
ook, maar levert wel forse extra investeringen. Zo is er in diverse weken dubbele capaciteit nodig van 
voertuigen en mensen, terwijl deze voertuigen in de rest van de weken geen activiteiten hebben. Deze 
combinatie maakt de inzameling onnodig fors duurder. 

Wat is nou precies het maatwerk voor luiers- en incontinentiemateriaal? 
We plaatsen op diverse locaties in de gemeente verzamelcontainers voor luiers- en 
incontinentiemateriaal. Deze afvalstroom kan nog niet apart worden verwerkt (ze wordt nog verbrand) 
maar dit geeft inwoners een alternatief voor de restafvalbak aan huis.  

Voor incontinentiemateriaal is er een aanvullende mogelijkheid. Inwoners met incontinentiemateriaal die 
dit niet willen wegbrengen mogen ook de bestaande restafvalcontainers blijven gebruiken. Is er 
onvoldoende ruimte in de bak aan huis, dan kunnen zij gratis een tweede bak aanvragen door een beroep 
te doen op de regeling tegemoetkoming medisch afval.  

Financiële prikkel 

Zorgt de financiële prikkel niet voor meer problemen van inwoners die het afval 
in de bak van de buren gooien? 
De gemeente Bergen kiest voor een financiële prikkel op basis van frequentie. Dit betekent effectief dat 
inwoners betalen per keer dat ze de bak aanbieden om te legen.  De bak wordt niet gewogen. De zak die 
de buren in de bak gooien die op straat staat om geleegd te worden, heeft dus geen enkel effect op de 
hoogte van de rekening.  



Hoeveel moeten inwoners straks betalen voor het legen van de container? 
De hoogte van de tarieven worden te zijner tijd vastgesteld in de gebruikelijke cyclus van gemeentelijke 
heffingen. Deze besluitvorming wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.  

Welke regeling komt er voor de sociale minima? 
In het grondstoffenplan houden we rekening met kleine budgetten maar combineren we dit met een 
prikkel voor afvalscheiden. Uit de markt weten we dat in gemeenten die een financiële prikkel hebben 
ingevoerd dat de bak gemiddeld tussen de 6 en de 10 keer wordt aangeboden. Voor de sociale minima 
wordt de voorgestelde kwijtschelding het vastrecht plus 10 aanbiedingen. Pas als ze meer dan 10 keer de 
bak aanbieden, moeten die aanbiedingen wel betaald worden. 

Participatie 

Is de mening van inwoners gevraagd? 
Jazeker. We zijn in 2018 gestart met een enquête over afvalinzameling in de gemeente. Hieruit bleek dat 9 
van de 10 ondervraagde inwoners afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk vindt. In 2020 hebben 
we via diverse kanalen een oproep gedaan voor de vorming van een inwonerpanel. Met dit panel hebben 
we intensief samengewerkt om het grondstoffenplan vorm te geven. 

Neveneffecten 

Welke maatregelen heeft de gemeente in gedachten om weerstand en 
neveneffecten te bestrijden? 
Ongewenste effecten kunnen altijd optreden. Ook nu (zonder grondstoffenbeleid) staat er op diverse 
plekken afval naast de containers, of dumpen inwoners afval op afgelegen plekken of in de natuur. De 
verwachting is dat de neveneffecten tijdelijk iets zullen verergeren door de weerstand.  We bestrijden dit 
door een combinatie van voorlichting, communicatie, coaching en handhaving. In andere gemeenten zien 
we dat de eerste drie elementen een groot deel van de overlast kunnen beperken. Handhaving is lastiger 
(vaak niet herleidbaar) en moet alleen dan worden ingezet als er sprake is van opzet en herhaling. 

Wat doen we met zwerfafval? 
De aanpak van zwerfafval is geen onderdeel van het grondstoffenplan en komt later terug in een aparte 
beleidsnotitie.  Voor de inwoners die zwerfafval opruimen richten we maatwerk in, zodat dit afval geen 
financiële effecten heeft voor hun jaarlijkse rekening. 

Ingediende technische vragen  (groen links) 

Afvalstoffenheffing 
Vanaf 2021 is de verhoging van de rijksbelasting op restafval een feit. Is dat doorberekend aan de 
inwoners? En zo ja, wat gebeurt er als er in 2022 al een betere scheiding tot stand komt? Komt er dan in 
2022 en 2023 (voordat Diftar ingevoerd wordt) al een verlaging van de afvalstofheffing? 

De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem. Alle kosten en opbrengsten worden bij elkaar opgeteld, en 
op basis van dit totaalbedrag in de begroting wordt de afvalstoffenheffing van het jaar later vastgesteld. 
De accountant ziet erop toe dat er niet structureel te ruim wordt begroot.  

Er ontstaan in het afval wel altijd afwijkingen op de begroting. Indien deze afwijkingen positief zijn dan 
gaan ze in een afvalvoorziening, en indien afwijkingen negatief zijn worden ze in eerste instantie gedekt 



door deze voorziening ook weer gedekt. Pas wanneer de voorziening leeg is, worden ze gedekt uit de 
algemene middelen. De inhoud van de voorziening mag alleen worden aangewend voor afval 
gerelateerde zaken.  

Dit betekent inderdaad dat als de kosten significant lager worden, dat het totaalbedrag dat door de 
afvalstoffenheffing gedekt moet worden, naar beneden zal gaan. In het grondstoffenplan is nog geen 
begrotingsparagraaf opgenomen. Deze zal later dit jaar worden vastgesteld, bij de keuze van de partij die 
het grondstoffenplan zal gaan uitvoeren. 

Het is echter niet aannemelijk dat de kosten in de aanloopjaren zullen dalen. De voorgestelde verandering 
levert naar verwachting weliswaar een structurele besparing op, maar in de eerste twee jaar zijn vanwege 
de verandering ook een groot aantal eenmalige implementatiekosten (communicatie, bouwen van de link 
met belastingen, investering in het voorzieningenniveau voor de hoogbouw etc.) voorzien. 

Communicatie 
Is het mogelijk om de digitale borden van de gemeente Bergen in te zetten voor communicatie over de 
transitie naar een duurzamer inzamelingsstelsel? 

We kijken naar alle mogelijke vormen van communicatie. De digitale borden zijn met name gericht op 
activiteiten en kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld scholenacties voor afvalscheiding. De spelregels 
voor de borden zijn als volgt: 

• De activiteiten en evenementen hebben een algemeen belang (openbaar toegankelijk) 
• De publicatietermijn is maximaal 1 week (van maandag tot en met zondag). 
• Het bericht is maximaal 5 regels van 16 lettertekens.  

Bladkorven 
Bladkorven worden uitgezet in de maanden oktober-november en april-mei. Waarom niet in de 
tussenliggende maanden?  

De bladkorven zijn een beproefde methode in heel Nederland. Uit deze ervaring weten we dat de piek in 
het snoei, blad en tuinafval valt in het voorjaar (snoei) en in het najaar (blad). In de tussentijd is het 
aanbod van GFT mede door vakanties fors lager. De bladkorven staan in de openbare ruimte, en 
concurreren daar met de schaarse ruimte voor parkeren en openbaar groen. Om de overlast die daaruit 
ontstaat te beperken zetten we dit middel in op de momenten dat de behoefte bij de inwoners het hoogst 
is. Indien uit de evaluatie blijkt dat die behoefte in Bergen afwijkt van de rest van Nederland, dan zullen 
we hier eventueel op termijn aanvullende voorstellen voor doen. 

Oud papier en karton/ ja-ja sticker 
Het lijkt alsof de invoering van ja/ja stickers, indien juridisch mogelijk, een nieuw item is. Zijn de 
opstellers van de nota bekend met de motie van D66, GL, KL en BBB die in oktober 2019 is aangenomen 
en die oproept tot het introduceren van ja/ja stickers?  

Op 3 oktober 2019 heeft de raad de volgende motie aangenomen:  

- Tot invoering over te gaan van het plaatsen van een ja/ja-sticker wanneer inwoners 
reclamefolders willen ontvangen. 

- Hierover actief te communiceren zodat inwoners op de hoogte zijn van de overwegingen maar 
dat zij ook weten hoe deurstickers verkregen kunnen worden, Deze praktische informatie maakt 
tevens deel uit van communicatie aan de inwoners over grondstoffenbeleid. 

Deze motie hebben we overgenomen in het grondstoffenbeleid. 

Op dit moment loopt in Amsterdam nog de hoger beroepsprocedure over de Ja/Ja sticker. Deze wachten 
wij even af. Daarnaast wachten we ook de komst van de gewijzigde Wet elektronische publicaties af. Deze 



wijziging zorgt er voor dat gemeenten alle formele besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden 
zijn gericht, via de daarvoor bestemde digitale kanalen mag publiceren.  

Dat betekent dat op dat moment bekendmakingen in een huis-aan-huisblad niet meer nodig is. De WEP is 
gerelateerd aan de invoering van de omgevingswet, die uitgesteld is. De inwerkingtreding van de WEP is 
nu op zijn vroegst voorzien op 1 juli 2021. De aanpak/wijziging van de huidige ja/nee sticker sluit hiermee 
prima aan bij de planning van het grondstoffenplan. 

Nascheiding 
Er wordt op p.44 opgemerkt dat het aantal gemeenten dat aan nascheiding doet groeit. Wat zijn daar 
de redenen van? 

Het aantal gemeenten met nascheiding groeit in Nederland. Dit heeft twee verschillende oorzaken. 
Enerzijds gaat het om een aantal gemeenten die net als de gemeente Bergen kiezen voor een combinatie 
van bron- en nascheiding. De bronscheiding wordt in deze gemeenten veelal toegepast in de laagbouw, 
terwijl het restafval van de hoogbouw en in sommige gevallen de binnensteden wordt nagescheiden, 
omdat de binnen- en buitenruimte van deze inwoners beperkt is. 

Daarnaast zien we ook een aantal (met name) grootstedelijke gemeenten overstappen op uitsluitend 
nascheiding. Dit zijn vooral gemeenten met een hoog percentage hoogbouw in de hele stad.  Voor deze 
gemeenten (die nu nauwelijks succes behalen met afvalscheiding van PBD) is de nascheiding een eerste 
stap om te komen tot een beter gebruik van grondstoffen uit het restafval. Zie hiervoor ook de eerdere 
vraag over bron- en nascheiding. 
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