Landelijke Zwerfafvalvergoeding
In 2012 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkende bedrijfsleven, de
‘Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022’ ondertekend. Zwerfafval, voornamelijk
bestaande uit verpakkingsafval, kauwgom en sigaretten, leidt tot een rommelige en
onaangename situatie in de openbare ruimte. In de Raamovereenkomst Verpakkingen zijn
daarom afspraken gemaakt over de bijdrage die het verpakkende bedrijfsleven levert aan
de aanpak van zwerfafval. Eén van deze uitkomsten is dat jaarlijks twintig miljoen euro
ter beschikking wordt gesteld aan de Nederlandse gemeenten voor de uitvoering van
extra activiteiten op het gebied van zwerfafval. Het doel van deze zwerfafvalvergoeding
is het creëren van minder zwerfafval en een omgeving die efficiënter schoon blijft. Het
gaat om extra inzet op de preventie en de aanpak van zwerfafval, niet om de reguliere
aanpak.
De gemeente Hellendoorn doet mee met deze extra aanpak van zwerfafval en kan
daartoe, voor de periode 2013-2022, jaarlijks aanspraak maken op een bedrag van
ongeveer 42.000,-- euro vanuit de zwerfafvalvergoeding. Dit bedrag is gebaseerd op het
aantal inwoners van de gemeente Hellendoorn. Gemeenten bepalen in grote mate zelf de
invulling van de besteding van dit bedrag en doen hier jaarlijks, achteraf verslag van aan
het verpakkende bedrijfsleven.
Wat is extra gedaan in de periode 2013 tot en met 2017?
In de gemeente Hellendoorn zijn ruim tien vrijwilligers(groepen) actief, die één of
meerdere keren per jaar een zwerfafvalopruimactie organiseren en de omgeving schoon
houden. Dit zijn onder andere scholen, individuele en groepen inwoners,
(buurt)verenigingen en verenigingen van plaatselijk belang. In deze vijfjarige periode is
vooral extra ingezet op het faciliteren en belonen van deze vrijwilligers(groepen) bij hun
zwerfafval opruimacties. Bovendien zijn bepaalde onkosten vergoed en zijn materialen
beschikbaar gesteld voor de vrijwilligers, zoals afvalprikkers en -grijpers, hesjes en
afvalzakken. Het overgrote bedrag uit de periode 2013-2017 heeft echter nog geen
invulling gekregen (€ 133.595,37).
Wat gaat de gemeente Hellendoorn in 2018 tot en met 2022 doen?
Restant budget 2013-2017:
Met het restant budget van de periode 2013 tot en met 2017 wordt in 2018 en 2019 een
proef uitgevoerd betreffende het gescheiden inzamelen van afval in de winkelgebieden
van Hellendoorn en Nijverdal. Van mei tot en met december 2018 vindt de herinrichting
van de Grotestraat in Nijverdal gefaseerd plaats. Dit moment wordt gebruikt (mede in
verband met de te plaatsen betonvoeten) om de huidige prullenbakken voor het afval te
vervangen. De gemeente zet in op de gescheiden inzameling van PMD en restafval, met
behulp van 35 duobakken, verspreid over het winkelgebied van zowel Nijverdal als
Hellendoorn. Bovendien worden bij deze duobak inzamelvoorzieningen voor kauwgom en
sigarettenpeuken passend geïntegreerd. Dit type zwerfafval is weliswaar minder
opvallend in omvang, maar qua aantallen in bepaalde gebieden meer aanwezig dan
verpakkingsafval. Het ingezamelde kauwgom kan als een aparte stroom worden
gerecycled tot nieuwe producten.
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Zwerfafval in de vorm van kauwgom en sigarettenpeuken in het winkelgebied van Nijverdal
(Nijverdal, 17 mei, 2018).

Om de prullenbakken effectief te laten werken wordt aandacht besteed aan factoren die
het gedrag van mensen beïnvloeden, zoals het gebruik van symbolen, infopanels,
kleurgebruik en een grote mate van vindbaarheid. Per duobak wordt de mogelijkheid
geboden om alle vier de fracties aan te bieden, zodat bezoekers van de winkelgebieden
niet extra hoeven te lopen om het afval gescheiden te deponeren. De afvalbakken
hebben allen hetzelfde design om te voorkomen dat een onsamenhangend straatbeeld
ontstaat en tevens wordt hiermee het gebruik van de afvalbakken gestimuleerd. Om te
beoordelen wat wel en wat niet werkt qua afvalbakken is de opgedane kennis van
NederlandSchoon en de ervaringen van andere gemeenten veelvuldig geraadpleegd. Op
grond van deze bevindingen is gebleken dat het scheiden van papier en gft-afval in het
centrumgebied niet naar behoren werkt. Bovendien is gebleken dat de afvalbakken best
mogen opvallen in het straatbeeld.
Voor de kleur, plaatsing en het ontwerp van de afvalbakken is en wordt overlegd met
zowel de bewoners (via hellendoorningesprek.nl) en met de winkeliers. Inwoners krijgen
expliciet de gelegenheid om hun mening te uitten over de afvalbakken en dienen als
gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. Dit past binnen het gemeentelijke beleid
aangaande participatie. Er heeft tevens interne integrale afstemming plaatsgevonden
met verschillende afdelingen.
Voor het legen van de openbare prullenbakken in de winkelgebieden, zal in de toekomst
(verwachting is medio oktober/november) gebruik worden gemaakt van een elektrische
bedrijfsauto. Dit vormt de tweede investering uit het resterende budget. Belangrijk is dat
deze auto dusdanig is opgebouwd dat de verschillende fracties gescheiden kunnen
worden ingezameld. De gemeente gaat een elektrische auto inzetten, omdat die
duurzamer is en bovendien minder overlast (stank en geluid) geeft richting de bezoekers
van het centrum ten opzichte van een benzine- of dieselauto. Deze aanschaf past tevens
goed in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hellendoorn. Elektrische auto’s zijn
schoon, stil en zuinig. Op de gemeentewerf zullen elektrische laadpalen worden
geplaatst. De jaarlijkse exploitatiekosten zullen circa € 1.000 bedragen, gebaseerd op
betrouwbare gegevens van de leverancier. De zwerfafvalvergoeding voorziet niet in de
jaarlijkse exploitatiekosten. In overleg met afdeling Openbare Werken en Financiën wordt
dit bedrag meegenomen in de begroting.
Tot slot zullen diverse, onafhankelijke metingen worden uitgevoerd door NederlandSchoon
(nulmeting, tussenmeting en eindmeting). NederlandSchoon voert dit uit door onder
andere: een gedetailleerde meting van het schoonniveau, een onderzoek naar
bezoekersbeleving en –gedrag, een analyse van de gebiedsinrichting en
omgevingselementen en door middel van een uitgebreide enquête en observatie. De
resultaten worden vergeleken met andere winkelgebieden, waarbij de gemeente kans
maakt op prijzen zoals ‘het schoonste winkelgebied van Nederland’. Bovendien wordt in
beide winkelcentra gemeten wat het effect is van de nieuwe inzamelvoorzieningen. Dit
gebeurd door vast te leggen hoeveel afval gescheiden wordt inzameld (PMD, restafval,
kauwgom en sigarettenpeuken) en anderzijds door tussentijds te meten hoeveel
zwerfafval in de gebieden voorkomt in vergelijking met de nulmeting. Eind 2019 zal een
eindmeting plaatsvinden waarmee de proef in zijn geheel kan worden beoordeeld.
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Nog te ontvangen budget: jaarplannen 2018-2022:
Zoals in de vorige alinea’s is beschreven, wordt op basis van het nog resterende budget
uit 2013-2017 vooral geïnvesteerd in slimmere, gescheiden inzamelvoorzieningen. Hierbij
wordt expliciet aandacht besteed aan de juiste communicatiemiddelen en wordt tevens
gebruik gemaakt van slimmer materieel voor een efficiënt beheer. Deze maatregelen zijn
stuk voor stuk belangrijke, eenmalige investeringen, die een gunstig effect hebben op de
aanpak van zwerfafval. Deze plannen vallen volgens Nedvang, de organisatie die
gemeenten ondersteuning biedt bij de monitoring en stimulering van de inzameling en
recycling van afval, binnen de categorieën: slimmere voorzieningen en slimmer beheer.
Twee categorieën waarbinnen het budget dient te worden besteedt.
Voor de periode 2018 tot en met 2022 zal voornamelijk energie worden gestoken in een
aanpak waarin wordt samengewerkt met de samenleving. Op deze manier wordt de
preventie en extra aanpak van zwerfafval vanuit meerdere invalshoeken aangepakt. De
gemeente is van mening dat een effectieve aanpak integraal moet zijn, en bestaat uit de
samenwerking met inwoners en organisaties. Deze samenwerking zal tot stand worden
gebracht op basis van de categorieën gedragsbeïnvloeding, participatie, educatie en
beloning. Dit wordt in de volgende alinea beschreven. Het is belangrijk om te kiezen voor
een maatregelenmix op het gebied van voorzieningen, monitoren en communicatie
(gedragsbeïnvloeding en participatie). De ‘Jaarplannen 2018-2022’ en het extra
‘Zwerfafvalplan 2013-2017’ vullen elkaar op deze manier sterk aan.
In samenwerking met inwoners, scholen, verenigingen van plaatselijk belang en andere
groepen en organisaties zullen zwerfafvalinzamelacties worden uitgevoerd en versterkt.
Het is van belang om met het zwerfafvalbudget de bestaande activiteiten op het gebied
van zwerfafval te koesteren en extra te stimuleren. Het is echter ook belangrijk om, waar
mogelijk, nieuwe, innovatieve samenwerkingen in gang te zetten, waarmee de gemeente
Hellendoorn op de lange termijn schoner wordt en blijft. Op deze manier raakt de
samenleving in toenemende mate betrokken bij dit maatschappelijke vraagstuk.
In deze, nog tot in detail uit te werken jaarplannen, zal in ieder geval de samenwerking
worden gezocht met de winkeliers(verenigingen) binnen de gemeente Hellendoorn.
Bovendien komt het thema zwerfafval binnen de basis- en middelbare scholen duidelijker
aan bod. Hiervoor hebben reeds positieve gesprekken plaatsgevonden met de
leraren/directie van beide locaties van het CSG Reggesteyn. Dit krijgt een vervolg na de
schoolvakantie. Het Centrum voor Natuur-en Milieueducatie wordt hierbij ook actief
betrokken. Daarnaast liggen er mogelijkheden om een koppeling te maken met de sociale
werkvoorziening (Soweco). Hiervoor heeft contact plaatsgevonden met de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). In samenwerking met MO worden in augustus
concrete plannen opgesteld. Ook wordt in deze periode een meerjarige
communicatiecampagne ingezet. Te denken valt bijvoorbeeld aan: ‘Zwerfafval? Niet in
onze gemeente!’. Extra aandacht wordt besteed aan zwerfafval tijdens evenementen,
zoals de Landelijke Opschoondag en de Dag van de Duurzaamheid. Hiervoor is nauw
contact met de beleidsmedewerkers Duurzaamheid.
Vrijwilligers
In de gemeente Hellendoorn zijn ruim tien vrijwilligers(groepen) bekend bij de gemeente.
Zij zijn actief met het opruimen van zwerfafval en het schoonhouden van de omgeving.
We willen deze groepen vrijwilligers vaker belonen voor hun inzet door ze wat
regelmatiger in de spotlights te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een barbecue,
een bedankwoordje door de burgemeester/wethouder of door een persbericht. Deze
groepen willen we blijven faciliteren, tevreden houden en waar mogelijk de groep
vrijwilligers uitbreiden. Met deze individuen/groepen zal in de toekomst regelmatig
worden overlegd.
Financiële dekking
Hieronder een overzicht van de zwerfafvalvergoeding van Nedvang over de periode 20132017. Zoals al aangegeven maakt Hellendoorn aanspraak op een bedrag van ongeveer
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€ 42.000,-- per jaar vanuit de zwerfafvalvergoeding met een totaal van € 211.714,27 tot
en met 2017 (zie tabel). Over de periode 2016-2017 is in totaal een bedrag van €
78.118,90 ( € 33.630,05 in 2016 en € 44.488,85 in 2017) verantwoord richting Nedvang.
Er resteert nog een bedrag van € 133.595,37 welke wordt ingezet volgens het in maart
2018 ingediende Extra jaarplan 2013-2017.
Voor het jaar 2015 is nog geen betaling (zie tabel) ontvangen door de gemeente. Deze
betaling is echter wel gereserveerd voor de gemeente Hellendoorn en vindt plaats na de
verantwoording en goedkeuring van het Extra Jaarplan 2013-2017.

De uitvoering van het Extra Jaarplan 2013-2017 vindt plaats in 2018 en 2019 volgens
onderstaand schema.
Projectbeschrijving
Slimmere voorzieningen
in de winkelgebieden
van Nijverdal en
Hellendoorn

Uitvoeren metingen in
twee winkelgebieden
Slimmer beheer voor
het ledigen van de
inzamelvoorzieningen
Beleidsmedewerker
Zwerfafval
Totaal

Resultaat
Aanschaf Bammens Metropole afvalbakken.
Gescheiden compartimenten voor PMD en
restafval en een sigarettenkoker. 40 stuks
(inclusief vijf op reserve). Bedrag is gebaseerd
op offerte. Voor de aanschaf is aangesloten bij
de huidige leverancier van onze afvalbakken en
daarom onderhands aanbesteed. Het is van
belang voor de inzameldienst dat er sprake is
van een eenduidig systeem om inzamelen zo
efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.
Aanschaf inzamelvoorzieningen kauwgom 40
stuks bij GumBuddy. GumBuddy is de enige
inzamelaar van kauwgom in Nederland die
kauwgom recyclet tot nieuw producten.
Nul-, tussen-, en eindmeting zwerfafval door
NederlandSchoon. Inclusief vergelijking andere
winkelgebieden (tweemaal 500,- euro)
Aanschaf slimmer materieel (elektrische wagen)
Bedrag is gebaseerd op offertes van lokale
ondernemers die een elektrische wagen
leveren.
Borgen van uitvoering beleid rondom extra
zwerfafvalaanpak 2018 en 2019

Kosten

€ 43.305,--

€ 9.200,--

€ 1.000,-€ 45.995,--*

€ 34.000,-€ 133.500,* De zwerfafvalvergoeding voorziet niet in jaarlijkse exploitatiekosten voor de elektrische
wagen. In overleg met afdeling Openbare Werken en Financiën wordt het bedrag van
circa € 1.000 (gebaseerd op betrouwbare gegevens van de leverancier) meegenomen in
de begroting. Bovendien zal vanaf 2018 elk jaar een zwerfafvalplan ingediend worden
waarvoor, wederom circa € 42.000,-- per jaar beschikbaar is vanuit de
zwerfafvalvergoeding. Zie onderstaande tabel.
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De jaarlijks te ontvangen zwerfafvalvergoeding wordt in de periode 2018-2022 globaal als
volgt opgebouwd:
Projectbeschrijving
Gedragsbeïnvloeding

Participatie/beloning

Beleidsmedewerker
Zwerfafval
Totaal

Resultaat
Samenwerkingen opzetten, o.a. zwerfafval in
lesprogramma voor basis- en middelbaar
onderwijs. Het Centrum voor NME hierbij
betrekken. In gesprek met winkeliers.
Informatieborden en meerjarige
communicatiecampagne opzetten.
Zwerfafval inzamelacties extra stimuleren,
faciliteren, belonen en uitbreiden. Vrijwilligers
beter in kaart brengen en in de spotlights
zetten. Rol voor Soweco.
Borgen van uitvoering beleid rondom extra
zwerfafvalaanpak 2018-2022.

Begroot
€ 4.000,-

€ 4.000,-

€ 34.000,€ 42.000

In de begroting is voor de jaren 2016-2022 rekening gehouden met een bedrag van
€ 34.000,-- ter dekking van de salariskosten van de beleidsmedewerker Zwerfafval. Voor
de komende jaren kan elk jaar € 8.000,-- ingezet wordt voor de preventie en aanpak van
zwerfafval. Vanuit het Extra Jaarplan 2013-2017 wordt éénmalig € 34.000,-- aan
loonkosten gerekend voor het borgen van de uitvoering van het extra plan. Dit betekent
dat voor het jaarplan 2018 éénmalig het gereserveerde bedrag voor loonkosten van
€ 34.000,-- kan worden ingezet aan andere doeleinden.
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