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Inleiding

Mooi Schoon is het gezamenlijke zwerfvuilprogramma van de 18 deelnemende ROVA‐gemeenten
Aalten, Bunschoten, Dinkelland, Hardenberg, Hattem, Heerde, Oost Gelre, Olst‐Wijhe, Ommen,
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Tubbergen, Woudenberg, Winterswijk,
Zwartewaterland en Zwolle.
Doel Mooi Schoon
Mooi Schoon is gericht op duurzame gedragsverandering bij en participatie van de inwoners en
gebruikers van de fysieke leefomgeving op het gebied van zwerfvuil. Het programma bestaat uit twee
lijnen, te weten:
‐ voorkomen van zwerfvuil (door educatie, voorlichting en bewuste/onbewuste
gedragsbeïnvloeding en –verandering, alsmede maatregelen in de fysieke leefomgeving);
‐ tegengaan van zwerfvuil (faciliteren bij opruimen wanneer er tóch zwerfvuil ligt);
De zwerfvuilvergoeding is onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen, wordt door Nedvang
verstrekt van 2013 tot en met 2022 en bedraagt in 2018 € 1,17 per inwoner.
In januari 2018 zijn de plannen voor 2018 ter bestrijding van zwerfvuil in de gemeente door ROVA
ingediend bij Nedvang. De plannen zijn goedgekeurd en de gelden zijn aan de gemeente uitgekeerd.
In maart 2019 is de financiële verantwoording van de besteding van de zwerfafvalgelden over 2018
door ROVA ingediend bij Nedvang.
Mooi Schoon 2014‐ 2017
Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon is gestart in 2014. Van 2015 tot en met 2018 is het
programma, op basis van opgedane ervaringen, veranderende omstandigheden en vragen vanuit de
gemeente en inwoners, uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer doelgroepen werden
bereikt. De kracht van de gezamenlijkheid van het programma met de overige Mooi Schoon‐
gemeenten is sterk benut.
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Mooi Schoon 2018

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de projecten en activiteiten die in 2018 zijn
uitgevoerd. We gebruiken de indeling in categorieën zoals die ook door Nedvang wordt gehanteerd.
In het voorjaar van 2018 zijn zowel de vaste projectmanager als de vaste projectmedewerker voor
langere tijd uitgevallen. Door het aantrekken van een interim projectmanager, een extra
projectmedewerker en een stagiair, is het team van Mooi Schoon grotendeels op sterkte gebracht.
Inmiddels zijn beide vaste teamleden ook weer deels voor Mooi Schoon actief.
In de zomer hebben wij een gesprek gehad met de beleidsmedewerker van de gemeente over de
volgende onderwerpen:
‐ Evaluatie inzet zwerfafvalgelden via Mooi Schoon in uw gemeente.
‐ Besteding van het surplus van middelen over de jaren 2013 – 2017.
‐ Schoon Belonen: het mogelijke vervolg op afval scheiden op basisscholen.
‐ Toekomstige aanpak zwerfvuil wanneer er landelijk geen vergoeding meer beschikbaar is.
Zomer 2018 hebben wij het plan voor de aanpak van zwerfvuil in uw gemeente ingediend via
Wastetool aan Nedvang, voor de inzet van de gelden die nog beschikbaar zijn uit de jaren 2013 –
2017 (surplus gelden). Dit wordt, door de projectmedewerker samen met u, nader uitgewerkt in
plannen specifiek voor uw gemeente.

2.1

Schoon Belonen

659 leerlingen op 3 scholen doen mee met Schoon Belonen. Dit project was voorheen bekend onder
de naam ‘Pilot afval scheiden/zwerfvuil ruimen’ en wordt vanaf nu ‘Schoon Belonen’ genoemd.
Scholen worden gefaciliteerd bij het scheiden van afval en in ruil daarvoor houden zij een gebiedje
rond de school vrij van zwerfvuil. Tot eind 2017 was dit een landelijke pilot. Eind 2017 heeft de
landelijke projectgroep besloten dat we scholen mogen blijven faciliteren bij het scheiden van afval,
in ruil voor het ruimen van zwerfvuil. Scholen worden hiervoor beloond met educatieve middelen.

2.2

Gedragsbeïnvloeding en participatie

Doel: door bewuste en/of onbewuste gedragsbeïnvloeding zijn inwoners gestimuleerd om de eigen
fysieke leefomgeving schoon te houden of te maken.
Bewustwordingscampagnes
Via social media (website, Facebook, Twitter) hebben we een aantal bewustwordingscampagnes
gevoerd:
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Een van de beelden gebruikt bij de campagne Landelijke Opschoon Dag
‐

Landelijke Opschoon Dag, 24 maart
Gebruik gemaakt van ‘opruimportretten’, zie foto hierboven, om mensen te stimuleren om
zwerfvuil te ruimen.

‐

World Cleanup Day, 15 september
Gezamenlijke en individuele opschoonacties gestimuleerd en gefaciliteerd.

‐

Keep It Clean Day, 21 september
Gezamenlijke en individuele opschoonacties gestimuleerd en gefaciliteerd.

‐

Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober
Inwoners via social media 10 tips gegevens voor een duurzaam schone leefomgeving

‐

Nieuwjaarsvegen, december/januari
Rond de jaarwisseling zijn mensen gestimuleerd om vuurwerk afval op te ruimen door posters bij
de vuurwerk verkooppunten en door communicatie op website, Facebook, Twitter, huis‐aan‐huis
krant en een bericht op de gemeentepagina.
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Schone evenementen
Aan evenementenorganisaties is de Menukaart Schoon Evenement (zwerfvuil voorkomen voor en
tijdens het evenement) en de Evenementen Toolkit ter beschikking gesteld. De Toolkit bestond uit
afvalgrijpers, vuilniszakken, handschoenen, shirtjes en een spandoek met de tekst ‘op een schoon
evenement is iedereen vrolijker’. 3 Evenementen hebben hier gebruik van gemaakt:
Koningsdag, Zomerfeest Next en evenement bij Cultureel Centrum De Kamp.

Educatie
Op 2 scholen / evenementen is door het Mooi Schoon team educatie en voorlichting gegeven over
het voorkomen en bestrijden van zwerfvuil.
Zwerfvuil opruimacties
51 deelnemers aan 3 zwerfvuil opruimacties zijn gefaciliteerd met de Bus en/of Aanhanger van Mooi
Schoon, uitgerust met alle benodigde middelen zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes, handschoenen,
vuilniszakken etc. Na afloop werd het opgehaalde zwerfvuil gratis meegenomen door de Mooi
Schoon begeleider van ROVA. De deelnemers kregen een lekkere koek. De Mooi Schoon begeleider
gaf informatie en voorlichting.

Zwerfvuil opruimset
1 persoon die regelmatig zwerfvuil ruimt heeft gratis een afvalgrijper, handschoenen,
veiligheidshesje en vuilniszakken ontvangen. Bij aflevering van het setje is een brief met een warm
welkom als ‘Supporter van Mooi Schoon’ en een ontbijtkoek afgegeven.
Nieuwsbrief Mooi Schoon
De Nieuwsbrief is drie maal verstuurd aan alle inwoners die gefaciliteerd zijn vanuit Mooi Schoon.
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2.3

Slimmere voorzieningen/middelen

Door het inzetten van slimmere voorzieningen en middelen de omgeving vrijgehouden van zwerfvuil.
Schoon is de norm, en een schone omgeving bevordert het schoongedrag van inwoners.
Extra reinigen boven‐ en ondergrondse verzamelcontainerlocaties
De boven‐ en ondergrondse verzamelcontainerlocaties zijn 4 x gereinigd. De ROVA‐medewerkers die
de werkzaamheden uitvoeren krijgen veel complimenten van de inwoners voor dit werk. Tevens
beantwoorden zij vragen van inwoners over hoe zwerfvuil te voorkomen en afval te scheiden.

2.4

Maatwerk
Afschrijving elektrowagen

De Clean Teams houden de omgeving extra zwerfvuilvrij met behulp van de elektrowagen.
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Financieel overzicht 2018

De vergoeding vanuit Nedvang bedroeg in 2018 € 1,17 per inwoner.
Onderstaand is opgenomen het financieel overzicht 2018.
Bij het indienen van het jaarplan 2018 is rekening gehouden met een overschrijding van het budget,
om extra in te zetten op het voorkomen van zwerfvuil. Deze extra inzet is goedgekeurd door de
landelijke organisatie.
De onbenutte gelden uit de jaren 2013 t/m 2017 waren daardoor beschikbaar om extra inspanningen
te doen om zwerfvuil te voorkomen en te bestrijden.

Categorie Nedvang

Bedrag besteed per
inwoner in 2018

Schoon Belonen

€ 0,07

Gedragsbeïnvloeding

€ 0,39

Slimmere voorzieningen

€ 0,57

Maatwerk

€ 0,62

Totaal besteed in 2018

€ 1,65

TOTAALOVERZICHT

Bedrag per inwoner

Totaal beschikbaar 2018

€ 1,17

Totaal besteed 2018

€ 1,65

Tekort

‐€ 0,48

