
FAQ Bergen 

Veel gestelde vragen (document dat helpt bij het beantwoorden van 

binnenkomende vragen) 

Wat is het belang van afval scheiden? 

Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer 

nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval 

in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Het 

is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic, blik en pak, oud papier en karton, glas en 

textiel apart houdt.  

 

Moet ik afval scheiden? 

Ja, het scheiden van afval is verplicht. Dit is vastgesteld in de Afvalstoffenverordening 

van Bergen. 

 

Inzameling van plastic, pak en blik 
 

Hoe vaak wordt de plasticbak geleegd? 

De bak wordt eens in de vier weken geleegd. 

 

Wanneer wordt de plasticbak geleegd? 

In de brief van HVC over de levering van de bak bij u thuis, staan de eerste twee 

inzameldagen vermeld. U kunt voor de inzameldag de afvalkalender van HVC raadplegen 

vanaf het moment dat de bak bij u is geleverd: www.hvcgroep.nl. Ook kunt u op uw 

smartphone of tablet de HVC afval-app downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop het 

afval wordt ingezameld en kunt u meldingen ontvangen welke afvalsoort die dag wordt 

opgehaald. 

 

Hoe ziet de bak voor plastic, blik en pak eruit? 

Dit is een grijze afvalbak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.  

 

Waar kan ik vinden wat in de afvalbak voor plastic, blik en pak mag? 

Dit kunt u vinden op www.hvcgroep.nl. Daarnaast komt er een sticker op uw afvalbak. 

Waarom mogen lege pakken van sap, saus en zuivel en blik ook bij het plastic? 

Lege pakken en blik kunnen heel goed worden gescheiden en hergebruikt. SUEZ, het 

bedrijf dat het plastic afval, blik en de lege pakken verwerkt voor HVC, heeft nu de 

mogelijkheid om ook de lege pakken en het blik te scheiden. Lege pakken worden 

gescheiden in papier, plastic korrels en granulaat voor aluminium. Hiervan worden 

bijvoorbeeld weer pannen, kranten en plastic flesjes gemaakt. Het blik is grondstof voor 

producten als blikjes, fietsen en treinstellen. 

 

Mag ik de bak voor plastic, blik en pak weigeren? 

Het is niet de bedoeling dat de bak geweigerd wordt. Het nieuwe inzamelsysteem is erop 

gericht dat huishoudelijk afval beter gescheiden wordt waardoor waardevolle 

grondstoffen behouden blijven. Van deze grondstoffen worden weer nieuwe producten 

gemaakt. Bakken waarin afval zit dat er niet in hoort, kunnen bij de inzameling worden 

geweigerd. 

 

Inwoners die een bak voor plastic, blik en pak aan huis krijgen, mogen deze op grond 

van de Afvalstoffenverordening van Bergen niet weigeren. In de verordening wordt afval 

scheiden verplicht gesteld via het door ons aangewezen inzamelmiddel, in dit geval de 

bak voor plastic, blik en pak. 

 

http://inzamelkalender.hvcgroep.nl/


Kan ik een extra afvalbak voor plastic, blik en pak krijgen? En wat kost dat? 

Ja, dat kan. Voor een extra afvalbak voor plastic, blik en pak (240 liter) worden geen 

kosten in rekening gebracht. U kunt deze aanvragen via de Klantenservice van HVC, 

telefoon 0800-0700 (gratis).  

Kan ik mijn afvalbak voor plastic, blik en pak omruilen voor een kleinere (140 

liter)? 

Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners een plasticbak van 

240 liter aan huis. Gezien het volume (50 tot 60 % van het restafval bestaat nog uit 

plastic, blik en pak) is een afvalbak met deze inhoud ook echt nodig. Het is in principe 

niet mogelijk een kleinere afvalbak voor plastic, blik en pak te krijgen. 

Bij hoge uitzondering kan een maatwerkoplossing worden geboden. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de gemeente.  

Waarom is gekozen voor deze maatregel (afvalbak voor plastic, pak en blik aan 

huis en inzameling van restafval eens in de vier weken) 

 

Dit is een volgende stap in de richting van minder restafval per huishouden. De ervaring 

in andere gemeenten leert dat er aanzienlijk meer plastic, blik en pak aangeboden wordt 

dan met zakken of verzamelcontainers en dat het restafval fors afneemt. Ook stromen 

waarvoor niet direct maatregelen getroffen zijn, laten een stijging zien (GFT en 

etensresten) of dalen minder snel (oud papier). Het bereiken van rijksdoelstellingen (100 

kg restafval per inwoner) komt dichterbij (2020).  

 

Op welke plaats bied ik de plasticbak aan voor inzameling? 

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bakken voor gft en etensresten 

en restafval.  

 

Ik heb geen brief gekregen, maar wil wel graag een plasticbak. Kan dit? 

U kunt contact opnemen met ons. Wij bekijken dan of u een afvalbak kunt krijgen en 

wanneer. 

 

 

Inzameling van restafval 

Kan ik een kleine restafvalbak (140 liter) krijgen in plaats van een grote (240 

liter)? 

De standaard restafvalbak heeft een inhoud van 240 liter. U kunt ook kiezen voor een 

kleinere afvalbak van 140 liter. U kunt deze aanvragen via de Klantenservice van HVC, 

telefoon 0800-0700 (gratis).  

Kan ik een extra restafvalbak krijgen? En zoja, wat kost dat? 

Ja, dat kan. Voor een extra bak voor restafval brengt de gemeente u echter wel een 

extra bedrag aan afvalstoffenheffing in rekening.  

Is inzameling van het restafval eens in de vier weken wel voldoende? 

Als u gft en etensresten, oud papier en karton en plastic verpakkingen, blik en lege 

pakken van sap, saus en zuivel goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. 

Eens in de vier weken legen van de restafvalbak is dan voldoende. Het zijn ook juist de 

https://www.hvcgroep.nl/klantenservice
https://www.hollandskroon.nl/info/contact


plastic verpakkingen en lege pakken die veel ruimte innemen; wel 50 tot 60% van de 

restafvalbak.  

Gaat de bak stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld? 

Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast in de 

restafvalbak. Dit afval hoort in de afvalbak voor gft (groente-, fruit- en tuinafval en 

etensresten), die eens in de twee weken wordt geleegd. Er zijn verschillende manieren 

om stankoverlast, die met name in de zomer kan ontstaan, te vermijden. Bijvoorbeeld 

door etensresten te verpakken in een biologisch afbreekbaar zakje voorzien van 

Keurmerk Logo (te verkrijgen bij de supermarkt) en daarna in de gft-bak te doen.  

Gaat de bak stinken als ik er luiers of incontinentiemateriaal in gooi? 

Als u de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verpakt in luierzakjes (te verkrijgen 

bij de supermarkt of drogist), voorkomt u stankoverlast. Ook bestaan er luiersystemen 

die volle luiers vacuümverpakt om stank te vermijden. 

Passen luiers en incontinentiemateriaal nog wel in de restafvalbak als die eens 

in de vier weken wordt geleegd? 

Als u gft en etensresten, oud papier en karton en plastic, blik en pak goed apart houdt, 

blijft nog maar weinig restafval over. Een gemiddeld gezin met 2 kinderen in de luiers 

heeft ook met de nieuwe inzamelfrequentie voldoende ruimte in de restafvalbak. Heeft u 

aan één restafvalbak niet voldoende voor het weggooien van incontinentiemateriaal voor 

volwassen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij zoeken met u naar een 

gepaste oplossing. Het ligt dan het meest voor de hand om gebruik te maken van een in 

de nabijheid aanwezige ondergrondse verzamelcontainer 

Overige vragen 

Kan de voorgestelde maatregel rekenen op draagvlak van bewoners en wat 

gaan HVC en de gemeente doen om draagvlak te creëren. 

 

In 2016 heeft Bergen meegedaan aan 100-100-100. Tijdens deze actie hebben ongeveer 

100 huishoudens 100 dagen lang geprobeerd zo min mogelijk (100 %) afval te 

produceren. Aan de hand van ervaringen met deze actie is gebleken dat inwoners bereid 

zijn afval te scheiden en dat zij zich hierbij graag gefaciliteerd zien met een afvalbak aan 

huis. De gemeente heeft er voor gekozen te starten in drie wijken om daarna ook de 

andere wijken van een afvalbak te voorzien. Voorafgaand aan de plaatsing van de 

afvalbak worden burgers uitgebreid geïnformeerd en ook vlak na plaatsing van de 

afvalbak blijven gemeente en HVC de inwoners informeren. 

 

Wanneer komen de andere wijken in aanmerking voor een afvalbak voor plastic, 

blik en pak 

 

Enige tijd na het starten in de startwijken zullen ook de overige laagbouwwoningen in de 

gemeente voorzien worden van een afvalbak voor plastic, blik en pak. Hierbij worden de 

ervaringen in de startwijken meegenomen. 

 

Er is nu sprake van boven- en ondergrondse verzamelcontainers voor plastic, 

pak en blik. Gaan deze weg of blijven ze staan? 

 

Deze containers blijven vooralsnog staan omdat de maatregel in eerste instantie start bij 

ongeveer een kwart van het totaal aantal woningen in de gemeente. De overige 

woningen (waaronder de hoogbouw) kan gebruik blijven maken van de 

verzamelcontainers. Bij besluitvorming over de komst van de afvalbakken voor plastic, 



pak en blik in de rest van de gemeente zal bekeken worden of en zoja waar de 

verzamelcontainers blijven staan of dat deze wellicht verplaatst moeten worden richting 

hoogbouw 

 

Waarom is niet gekozen voor nascheiding  

Een combinatie van bronscheiding en nascheiding binnen een gemeente is de meest 

effectieve manier van afvalscheiding. Bronscheiding waar het kan en nascheiding waar 

dat niet mogelijk is (hoogbouw of sterk stedelijk gebied). Nascheiding wordt dus gezien 

als aanvulling op bronscheiding. Diverse afvalstromen kunnen niet meer worden 

hergebruikt bij nascheiding. Een voorbeeld hiervan zijn gft en etensresten; alleen als dit 

apart gehouden wordt kan er compost van worden gemaakt. Ook papier raakt bij 

nascheiding sterk vervuild waardoor hergebruik niet mogelijk is. Scheiding aan de bron 

leidt tot het bewuster omgaan van de burger met afval. Daarnaast zijn de kosten van 

bronscheiding in de meeste gevallen lager dan bij nascheiding.  

 

Gaan we minder afvalstoffenheffing betalen als we meer afval gaan scheiden? 

De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de afvalstoffenheffing. Als er goed gescheiden 

wordt, gaan de opbrengsten van de waardevolle stromen plastic, pak, blik, papier, karton 

en glas omhoog. De kosten voor het verwerken van restafval gaan tegelijkertijd omlaag. 

Bij goede scheiding kan de gemeenteraad besluiten de afvalstoffenheffing niet te laten 

stijgen of te verlagen. 


