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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Antwoord Gemeente Haarlem 
woensdag 4 september 2013 7:18 
DIV_helpdesk 
Lbr. 13/070 - Raamoverenkomst \/erpakkingen:uitkering zwerfafvalvergoeding 

Hallo collega, 

Wil je deze e-mail behandelen? 
Groeten Maria 

Van: VNG rmailto:VNG(a)VNG.NL1 
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 14:31 
Aan: Antwoord Gemeente Haarlem 
Onderwerp: Lbr. 13/070 - Raamoverenkomst Verpakkingen:uitkering zwerfafvalvergoeding 

Brief aan de leden 
T.a.v. het college en de raad VNG 

V«««niging wan 

informatiecentrum tel. 
(070) 373 8393 
ons kenmerk 
FLO/U201301167 
Lbr. 13/070 

datum 
3 september 2013 

betreft 
Raamoverenkomst Verpakkingen: uitkering zwerfafvalvergoeding 

Beste auteur, denkt u aan het 

ifschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 

Nr. Reg, 
raadsst.: 

Raadsst. 
verg, d.d. 

voor kennisgeving aangen.: 
in h. b&w om preadvies 
In h. b&w ter afdoening 
in h, burg, ter afdoening 
art, 38 RVO, vragen raadslid 

«1 * 



Geachte heer, mevrouw. 

Gemeenten krijgen een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro voor de extra aanpak van zwerfafval. 
Dit is 1,19 euro per inwoner. In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat 
deze vergoeding direct aan gemeenten wordt uitgekeerd. In deze ledenbrief informeren wij u hoe u 
de vergoeding kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. 

Klik op, of kopieer onderstaande link voor de ledenbrief: 

www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval/brieven/raamoverenkomst-verpakkingen- 
uitkering-zwerfafvalvergoeding 
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VNG Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

MIUEU EN MOBILITEIT / AFVAL / BRIEVEN 

Raamovereenkomst Verpakkingen: uitkering zwerfafvalvergoeding 

dinsdag 3 september 201 3 

Ledenbriefnummer: Lbr. 1 3/070 

Samenvatting 
Gemeenten krijgen een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro voor de extra aanpak van zwerfafval. Dit is 1,19 euro per inwoner. In de 
Raamovereenkomst Verpakkingen 201 3-2022 is afgesproken dat deze vergoeding direct aan gemeenten wordt uitgekeerd. In deze ledenbrief 
informeren wij u hoe u de vergoeding kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. 

Volledige brief: R Raamoverenkomst Verpakkingen: uitkerino zwerfafvalveraoeding 

http://www.vngml/ondefweTpenindex/miHeu-en-mobilitcit/atVal/brieven/raamoverecnko... 4-9-2013 
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i Geacht college en gemeenteraad, 

Gemeenten krijgen een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen euro voor de extra aanpak van 
zwerfafval. Dit is 1,19 euro per inwoner. In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is 
afgesproken dat deze vergoeding direct aan gemeenten wordt uitgekeerd. In deze ledenbrief 
informeren wij u hoe u de vergoeding kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. 

Extra aanpak van zwerfafval: 
De extra middelen zijn bestemd om een extra impuls te geven aan de gemeentelijke aanpak van 
zwerfafval. De hoofdgedachte is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de 
omgeving efficiënter schoon blijft. Alle gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan het verminderen 
van zwerfafval kunnen in aanmerking komen vooreen vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn 
activiteiten om gedrag te beïnvloeden en voorzieningen om uiteindelijk efficiënter te kunnen 
schoonmaken. 

Aanvraag en verantwoording: 
De aanvraag en uitkering van de extra middelen verloopt via Nedvang. Begin deze maand 
ontvangt uw gemeente een aanvraagformulier en nadere informatie over de voorwaarden van 
Nedvang.1 Om de vergoeding aan te vragen hoeft u slechts enkele vragen over de inzet van de 
vergoeding in te vullen op het aanvraagformulier, met daarbij een korte onderbouwing. Dit is 
bedoeld om landelijk te monitoren hoe de 20 miljoen jaarlijks besteed wordt. Stichting Nederland 
Schoon zal de gegevens beoordelen en bijhouden in een kennisbank en delen met gemeenten en 
andere maatschappelijke initiatieven. De opgedane ervaringen en kennisdeling door gemeenten 
draagt bij aan een nog effectievere aanpak van zwerfafval. 

Om de administratieve lasten laag te houden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de reeds 
bestaande verantwoordingsystematiek, wordt het vanaf 2014 mogelijk om uw aanvraag en 
verantwoording in te dienen via H/asfetoo/van Nedvang. Dit is een digitaal monitorings- en 

1 Nedvang is de uitvoeringsorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven. Uw gemeente ontvangt op grond 
een deelnemersovereenkomst een vergoeding voor het ingezamelde verpakkingsafval: papier/karton, glas, 
kunststof, hout en metaal. De uitkering en verantwoording van de zwerfafvalgelden vinden ook via Nedvang 
plaats. 
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verantwoordingssysteem waarmee uw gemeente op dit moment ook al de opgaven doet voor het 
ingezamelde verpakkingsafval. 

Meerjarenplan: 
Het is mogelijk om een meerjarenplan als basis te gebruiken. Door dit plan onderte verdelen in 
jaren is het mogelijk een jaarlijks voorschot aan te vragen. Op basis van de jaarlijkse 
verantwoording, met tussentijdse voortgangsverslag, worden de vergoedingen definitief gemaakt. 
Uw gemeente houdt aanspraak op de vergoeding voor de looptijd van de Raamovereenkomst 
Verpakkingen. Deze overeenkomst loopt in 2022 af. Wanneer u een jaar geen aanvraag heeft 
ingediend, wordt het bedrag bij de vergoeding van het volgende jaar opgeteld. 

Gemeente Schoon: 
Eén van de mogelijkheden om het zwerfafval extra aan te pakken is het inhuren van de diensten 
van Gemeente Schoon.2 Dit is een organisatie die gemeenten ondersteunt bij de aanpak van 
zwerfafval, advies op maat biedt en kennis deelt. Afgelopen jaren was de VNG de belangrijkste 
opdrachtgever. Aan deze rol komt een einde nu gemeenten de zwerfafvalvergoeding direct 
uitgekeerd krijgen. Dit hoeft er niet toe te leiden dat daarmee ook een einde komt aan de 
activiteiten van Gemeente Schoon. Individuele gemeenten kunnen er voor kiezen gezamenlijk 
Gemeente Schoon in stand te houden door een deel van de middelen hiervoor in te zetten. Een 
eerdere uitvraag wijst erop dat hier voldoende belangstelling voor is bij gemeenten. Gemeente 
Schoon zal u binnenkort benaderen met een aanbod. 

Op www.nedvanq.nl treft u een informatieblad met veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij 
staan of u heeft een ander informatieverzoek, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 
met Nedvang:010-4206161. 

Wij hopen dat initiatieven in uw gemeenten baat hebben bij extra middelen uit het zwerfafvalfonds 
en leiden tot minder zwerfafval. De VNG zal het fonds op de voet blijven volgen 

Hoogachtend, 
Vereniging Nederlandse gemeenten 

J.J.G.M. drs. C.J.G.M. de Vet 
lid directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

2 Gemeente Schoon is onderdeel van RWSLeefomgeving, voormalig Agentschap.nl. zie voor meer 
informatie www.gemeenteschoon.nl 
onderwerp Raamoverenkomst Verpakkingen: uitkering zwerfafval vergoeding datum <datum> 02/0! 


