
Veel gestelde vragen 

 

-> Waarom gaan we van systeem veranderen? 

Antwoord: Met ons huidige systeem verdwijnt er teveel huishoudelijk afval wat hergebruikt 

kan worden in het restafval. En dat is zonde. Daarom wil het Rijk dat er in 2020 nog maar 100 

kilo restafval per persoon per jaar ingeleverd wordt en in 2025 nog 30 kilo. In Hillegom is dit 

nu 190 kg per inwoner per jaar. Daarbij wordt de verbranding van restafval steeds duurder. 

Deze kosten betaalt u als inwoner. Dus hoe minder restafval, hoe beter we grip hebben op de 

kosten. 

 

-> Wordt het duurder? 

Antwoord: door niets te doen wordt het straks veel duurder. De verbrandingskosten van 

restafval gaan ná 2022 namelijk aanzienlijk stijgen. Met het nieuwe systeem heeft de inwoner 

invloed op de eigen kosten. Bij heel goed scheiden zijn de kosten lager. Zeker ná 2022. 

-> Wat gaat het ongeveer kosten? 

Wat precies de kosten zullen zijn gaan we volgend jaar berekenen. Zoals het er nu uitziet zal 

de jaarlijkse afvalstoffenheffing dalen van € 280,- naar € 250,-. U betaalt per lediging 

ongeveer € 5,-. Dit betekent dat u zes keer per jaar uw bak aan de kant van de weg kunt zetten 

en dan heeft u gelijke kosten. Ervaringen in Nederland laten zien dat na een periode van 

gewenning zes a zeven keer per jaar te doen is. Een lediging in de containers bij de hoogbouw 

zullen ongeveer € 1,60 kosten. 

 

-> Is het hetzelfde systeem als in Lisse? 

Antwoord: Nee, in Lisse wordt PMD, GFT en Oud Papier aan huis opgehaald. Restafval 

brengen zij naar een ondergrondse container. In Hillegom behouden de bewoners van 

laagbouw een container aan huis. 

 

-> Hoe voorkomen we bijplaatsingen en zwerfvuil? 

Antwoord: De gemeente gaat inwoners informeren over wat in welke bak moet en wat de 

regels zijn. Er komen afvalcoaches die bewoners helpen bij vragen. Daarbij zal de gemeente 

ook handhaven. Dit betekent dat inwoners die afval dumpen een boete kunnen krijgen. En als 

we het met elkaar netjes houden, blijft het netjes, want troep maakt troep. Als gemeente 

leveren we daar ook een bijdrage aan door snel meldingen af te handelen. 

 

-> Wat als iemand afval in mijn bak gooit? 



Antwoord: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar u betaalt per keer dat u uw container aan 

de weg zet. Mocht er iemand dan wat in uw container gooien, dan betaalt u niets extra’s. Het 

gaat om de lediging en niet om de hoeveelheid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te 

kiezen voor een zogenoemd kantelslot. Met dit slot kunt alleen u in uw bak. En de bak opent 

vanzelf als de vuilniswagen de bak kantelt. 

 

-> Wat is Diftar? 

Antwoord: Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven wat zoiets betekent als opgedeelde 

prijzen. Voor restafval is er een prijs dat betaald moet worden. 

Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel restafval men aanbiedt. Hoe meer restafval 

een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Voor GFT, papier en plastic is 

er geen prijs en het kost dus niets om deze soorten afval aan te bieden. 


