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Beste zwerfafvalcollega’s,
Met deze nieuwsbrief informeer
ik u over de actualiteiten en de
activiteiten die in het kader van
de regionale samenwerking van
belang kunnen zijn. Wilt u meer
informatie of wilt u een
onderwerp bespreken, dan hoor
ik het graag.

Activiteiten die hebben plaatsgevonden in het najaar 2012 en 1e kwartaal
2013.
• Keep it Clean Day
• Vuurwerkcampagne 2012
• Week van Nederland schoon 2013
• Scholenacties 2012/2013
• Pilot “gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’

Veel leesplezier,

• Vooruitblik op de acties in 2013

Inger van Gelderen, Coördinator
Regionale Samenwerking Zwerfafval

Keep it Clean day

Groepjes Mensen hebben op vrijdag 21
september 2012 meegedaan aan de
landelijke schoonmaakactie Keep it Clean
day. Een team van de Bermbende nam de
larense- en de hilversumseweg voor haar
rekening. Bij de start langs het Sint jans
kerkhof dronk burgemeester Elbert Roest
van Laren een bekertje koffie mee. Hij is een trouwe gast van de Bermbende en
een van de meest fanatieke vuilprikkers in de regio. De bermbende in
samenwerking met GNR, SchoonGooienVecht en gemeente Hilversum haalde bij
deze opruimactie weer kilo’s zwerfafval op.
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Vuurwerkcampagne 2012
Afgelopen jaar is er een regionale campagne
opgestart die de inwoners van onze regio moet
stimuleren om met z’n allen en op een veilige
manier het vuurwerkafval snel op te ruimen. Alle gemeenten in de regio
gaven aandacht aan vuurwerkafval via deze campagne en via eigen
initiatieven.
Geen excuus, vuurwerk ruim je zelf op
Help mee! En maak een leuke foto………
Inwoners van de regio werden gevraagd een goede opruimactie te
organiseren en daar een foto van te maken. De beste vuurwerkafval
opruimactie werd beloond met een cadeaubon t.w.v. 50,- euro.
De campagne was te zien in de hele regio, op onder andere
driehoeksborden, posters en flyers bij de vuurwerkverkooppunten, scholen
en sportfaciliteiten. Tevens zijn er artikelen geplaatst in de regionale
kranten, websites en gemeentepagina’s.
In 2013 wordt de samenwerking met de regionale brandweer opgezet, in
het kader van scholieren informeren over veiligheid en zwerfafval.

Week van Nederland Schoon
In de week van 9 tot en met 15 maart 2013 was de 'Week van Nederland Schoon'. De gemeenten in de
regio Gooi & Vecht organiseren een groot aantal acties om het zwerfafval op te ruimen en aandacht te
vragen voor het probleem zwerfafval.
Vernikkeld en drijfnat van de regen verwijderden inwoners van de regio
zaterdag 9 maart op de Landelijke Opschoondag honderden kilo's
zwerfvuil uit de bermen, de natuur en van de straat. Op de foto zijn
vrijwilligers in de weer rond het complex van Volkstuinvereniging
Naarden.
Overal in de regio trotseerden mensen de regen. Soms nauwelijks
herkenbaar, de koppies diep weggestoken in capuchons en regencapes.
Bussumers kwamen in actie bij de Struikheiweg, de Laarderweg en de
Koekoeklaan. Bermbende streek neer langs de Franse Kampweg. Ook
het oude dorp van Huizen kreeg een poetsbeurt. Bij Ottenhome staken
Kortenhoevers de handen uit de mouwen en bij de Volkstuinen Naarden
kamen de vrijwilligers ook in actie. Voor alle activiteiten op de
Landelijke Opschoondag en de Week van Nederland Schoon zie het programma.
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Programma:
Datum

Tijd

Zaterdag

08.30 - 11.00 uur

9 maart

Locatie
Bussum: Bermbende, regionale aftrap van de
bermbende, Franse Kampweg.

09.30 - 12.00 uur

Kortenhoef: Opruimactie met bestuur en vrijwilligers
bij de Ottenhome aan de zuwe 20.

09.30 - 12.00 uur

Nederhorst den Berg: Opruimactie bij Chaletpark de
Vechtoever op de Eilandseweg en omgeving.

10.00 - 12.15 uur

Huizen: Opruimactie gemeente met bestuur en inwoners
in het oude dorp. Ontvangst op Oude Raadhuisplein.

10.00- 13.00 uur

Bussum: Opruimactie gemeente met bestuur en
Inwoners. Tennisclub Bosheim

Maandag

10.00 -12.00 uur

Naarden: Opruimactie tuinders vereniging Keverdijk.

10.00 -12.00 uur

Hilversum: Opruimactie Bermbende en GNR

11 maart
Dinsdag

Spanderswoud
10.00-12.00

Blaricum: Opruimactie Bermbende - Blaricummerheide

12 maart
Woensdag

09.30-12.00 uur

13 maart

Loosdrecht: Basisschool de Sterrenwachter- 180
leerlingen gaan opruimen/ schoonmaken

10.00 – 12.00 uur

Hilversum: Opruimactie Bermbende en GNR op de
Westerheide/ Gebed zonder end.

Zaterdag
16 maart

09.45 -13.00 uur

Hilversum: Opruimactie bij Anna’s Hoeve. Verzamelen
bij de vissteiger aan de bergvijver
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Acties 2012/2013
Er hebben diverse (scholen)acties plaats gevonden waar de gemeenten, de
Bermbende, natuurorganisaties en/ of de Schoon Gooi en Vecht bij betrokken
waren. Actief zijn we geweest op zowel basisscholen als Middelbare scholen:
23 januari 2012

Koning Beatrixschool te Huizen hebben met groep 3 en 7 in het kader van hun
Bijbelsproject 'Een licht zijn voor een ander' de buurt opgeruimd. SchoonGooienVecht
heeft gezorgd voor grijpers en hesjes.

14 februari

Commeniusschool in Naarden heeft een project georganiseerd waardoor leerlingen

bewuster omgaan met hun leefwereld. SchoonGooienVecht heeft gezorgd voor
informatie, grijpers en hesjes.
7 maart 2012

Jozefschool in Weesp heeft een project georganiseerd in kader van Zwerfafval /
kosteloos materiaal. In samenwerking met de Bermbende, gemeente Weesp en
SchoonGooienVecht is hier opgeruimd en informatie gegeven.

7 juni 2012

Groep 1 / 2 B van de Calsschool uit Naarden, hebben wegens het project “
Zwerfafval” de buurt rond de school zwerfafvalvrij gemaakt. Zij hebben posters
gekregen en grijpers opgehaald bij SchoonGooienVecht. Gemeente Naarden heeft
ondersteund.

19 juni 2012

75 leerlingen van Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen zijn aan de slag gegaan
met zwerfafval. Door Jaap Timmers (Bermbende) is er voorlichting gegeven over het
effect van zwerfafval, daarna heeft een grootschalige schoonmaakactie plaatsgevonden.
Deze actie werd ondersteund door de Bermbende, gemeente Huizen en
SchoonGooienVecht.

2 en 3 juli 2012

Roland Holstcollege is een zwerfvuilactie geweest waar de 2e klassers zwerfvuil gingen
ruimen rondom de school en in het Corversbos. Deze actie werd ondersteunt door de
vereniging Natuurmonumenten, gemeente Hilversum en de Bermbende.
SchoonGooienVecht heeft grijpers uitgeleend.

27 oktober en
3 november
2012
13 maart

De Scoutinggroep Argonauten heeft een bosprikactie georganiseerd rondom de
Eikbosserweg in Hilversum. Deze actie werd ondersteund door gemeente Hilversum,
GNR en SchoongooienVecht.
Basisschool de Sterrenwacht – Loosdrecht: 180 leerlingen hebben zwerfvuil geruimd en
speeltoestellen schoongemaakt. Actie werd ondersteund door gemeente Wijdemeren
en Schoon Gooi en Vecht
Opruimactie in Anna’s Hoeve. 23 vrijwilligers staken de handen uit hun mouwen. Ze
hebben 19 volle vuilniszakken bij elkaar geraapt.
Opruimactie in Anna’s Hoeve, waar 24 vrijwilligers actief aan de slag gingen. Ze
verwijderden zwerfvuil uit Anna’s Hoeve, vanaf het viaduct bij de A27, langs en op de
berg en bij de vijvers, tot en met de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg bij de
speeltuin. Het werk leverde 14 volle vuilniszakken op en nog wat losse rommel.

16 maart
15 juni

25 juni

110 leerlingen van de scholengemeenschap Huizermaat in Huizen gaan gezamenlijk de
strijd aan tegen zwerfafval. vooraf wordt door diverse docenten al les gegeven over
de impact van zwerfafval en wat er tegen te doen. Op dinsdag 25 juni gaan de
leerlingen onder begeleiding van gemeente Huizen de straat op met grijpers en
vuilniszakken. Actie wordt ondersteund door Gemeente Huizen en
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Pilot “Gescheiden inzameling op straat”
Heeft afval scheiden op straat zin? Om dat te onderzoeken plaatsten de gemeenten
Weesp en Huizen het afgelopen jaar gescheiden afvalbakken in vier pilotgebieden.
De pilot is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Schoon en onder de coördinatie van
het GAD Gooi en Vechtstreek. De resultaten van de pilot zijn positief en nodigen uit
om ook in andere gemeenten hiermee verder te gaan. Gescheiden inzameling op straat is een volgende stap in
het optimaliseren van de grondstoffenstroom.

In de periode juli tot en met december 2012 is dit

Over de beleving en bewustwording kwamen ook

onderzocht in de pilot ‘gescheiden afvalbakken in

nog een paar opvallende feiten uit deze pilot naar

de openbare ruimte’. De pilot vond plaats op vier

voren. Hoewel de hoeveelheid zwerfafval niet

locaties in Weesp en Huizen: twee winkelcentra

bleek afgenomen beleefden mensen de openbare

met een grote scholengemeenschap in de buurt,

ruimte toch als schoner. Dit wordt met name

een strand in Huizen en een deel van het

toegedicht aan de aanwezigheid van nieuwe mooie

stadscentrum van Weesp. Op elke locatie zijn

bakken.

speciaal ontworpen bakken geplaatst, waarin
mensen papier, kunststof en restafval gescheiden

Vervolg

weg kunnen gooien. Via monitoring,

De resultaten van deze pilot tonen aan dat er

sorteeranalyses en interviews zijn antwoorden

volop kansen zijn voor gemeenten die met

gevonden op de onderzoeksvragen.

gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte
aan de slag willen en zo willen werken aan de

De meest opvallende uitkomsten

verdere ontwikkeling van de
grondstoffeninzameling.

Tijdens de proef waren de afvalbakken zelf het
belangrijkste communicatie-instrument. Maar

De discussie over een circulaire economie waarbij

liefst 92 % van de ondervraagden is positief over

afval een grondstof wordt, zal zich verder

de gescheiden inzameling met afvalbakken. Ze

ontwikkelen. Hoe kan het dat je krant die thuis in

vinden het een goed initiatief waarmee de

de papierbak belandt waardevolle grondstof

gemeenten moeten doorgaan en zelfs uitbreiden.

wordt, terwijl dezelfde krant in het park verbrand

Ondanks de beperkte communicatie begrijpen

wordt?

gebruikers meteen waar het om gaat en hoe de
bakken te gebruiken.
Wilt u de rapportage van deze pilot ontvangen? Neem dan contact op met Inger van Gelderen, coördinator Regionale
samenwerking Zwerfafval. Via de e-mail: info@schoongooienvecht.nl of per telefoon op 035- 6991869.
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Vooruitblik op de acties in het najaar 2013
Keep it clean day!
Keep It Clean Day is een onderdeel van de mondiale World Clean Up - Let's Do It! en vindt in Nederland
plaats op vrijdag 20 september 2013. Het idee van de organisatoren is simpel: op 20 september 2013
kunnen alle Nederlanders een steentje bijdragen aan een schone omgeving, door die dag simpelweg het
afval dat ze tegenkomen op te ruimen.
Gezamenlijk kunnen we hier in de regio SchoonGooienVecht een steentje aan bijdragen door:
• de Keep It Clean Day te promoten; middels posters, gemeentepagina,
lokale krant.
• acties te organiseren: schoonmaakacties met burgers en of met een
school, of scholieren een actie te laten verzinnen zoals een flashmob
e.d. (eventueel in kader van maatschappelijke stages)
• zelf aan de slag te gaan.

VuurwerkCampagne
In het overleg van januari 2013 kwam naar voren dat de vuurwerkcampagne
komend jaar nog meer onder de aandacht gebracht gaat worden.
Inmiddels zijn de mediaborden in de gehele regio gereserveerd. Tevens is er de
afspraak om dit najaar de samenwerking met de brandweer op te zetten. De
brandweer bezoekt de basisscholen van de regio over hoe om te gaan met
vuurwerk (veiligheid e.d.) Dit najaar gaan we bekijken of we vuurwerk (
veiligheid en opruimen) gezamenlijk onder de aandacht kunnen brengen. Middels
een fotoactie die dan op de basisscholen gepromoot wordt stimuleren we het
opruimen.
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Brief van Nedvang over de nieuwe regeling Zwerfafval.
In 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tot stand gekomen. In deze
overeenkomst, inclusief het bijbehorende addendum, hebben de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), de Rijksoverheid en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt over de
rollen, doelstellingen en verantwoordelijkheden in het dossier verpakkingen voor de periode 20132022.
In deze Raamovereenkomst is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven jaarlijks 20 miljoen
euro ter beschikking stelt aan gemeenten voor de extra aanpak van zwerfafval.
De VNG en de stichting Afvalfonds Verpakkingen hebben inmiddels de systematiek vastgesteld
waarmee dit bedrag aan gemeenten zal worden uitgekeerd. Nedvang zal hierbij het proces
verzorgen waarmee gemeenten de vergoeding kunnen aanvragen, ontvangen en verantwoorden.
Inhoudelijke toetsing en ondersteuning worden verzorgd door Nederland Schoon. De volledige
uitkeringssystematiek staat beschreven in de notitie hierover die van onze website is te
downloaden via de volgende link:
Notitie over de systematiek uitkeren zwerfafvalvergoeding
(http://www.nedvang.nl/sites/default/files/downloads/7._notitie_vergoeding_zwerfafval_versie_2.2.pdf)

Om de uitkering mogelijk te maken, dienen gemeenten een deelnemersovereenkomst af te sluiten
met Nedvang. Ook is een aanpassing nodig in het systeem WasteTool, waarin gemeenten
opgaven doen. Deze aanpassing wordt momenteel doorgevoerd. Zodra dit is gebeurd, zullen
gemeenten met een deelnemersovereenkomst worden geïnformeerd en zal de uitkering per 2013
in gang worden gezet.
De Raamovereenkomst 2013-2022 en het addendum zijn tevens in het downloadcentrum op onze
website te vinden onder het kopje Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022:
Downloadcentrum (http://www.nedvang.nl/#!/downloads)
Als u vragen heeft over de nieuwe Raamovereenkomst, deelnemersovereenkomst of de
systematiek voor de uitkering van de zwerfafvalvergoeding, dan kunt u contact opnemen met uw
adviseur bij Nedvang, de heer Matthijs Pijnacker. Hij is bereikbaar op 0622529195

Met vriendelijke groet,
Stichting Nedvang
Note: SchoonGooienVecht heeft een bijeenkomst geïnitieerd met de 9 gemeenten om te bekijken welke
kansen en mogelijkheden liggen op het gezamenlijk aanpakken van zwerfafval. Bijeenkomst vindt plaats op
maandag 24 juni 2013.
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Intentie deelname aan voortzetting programma
Gemeente Schoon (Rijkswaterstaat)
Wilt u een klein deel van de Afvalfondsvergoeding voor zwerfafval besteden aan
deelname aan Gemeente Schoon? VNG en Gemeente Schoon vroegen gemeenten om hun intentie hiervoor uit
te spreken. Met hun deelname kan Gemeente Schoon de gemeenten ook in 2014 als kenniscentrum blijven
faciliteren.
Meer informatie:
http://www.rwsleefomgeving.nl/gemeenteschoon/nieuwsbrieven/nummer-6-juni-2013/
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Ageeth Boos (ageeth.boos@rws.nl).
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