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Aanleiding/ overwegingen
Volgens twitter bericht van wethouder MaouchE op 30-01-20 heeft hij een conferentie in Parijs bijgewoond, om te 
praten over de proef zwerfafval.
Hier hebben wij de volgende vragen over.

Vragen1

Vraag 1 Wanneer en waar heeft de proef zwerfafval plaatsgevonden?

Antwoord Op 10 oktober 2019 zijn we in samenwerking met onze vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades, 
stichting GoClean en de Provincie Gelderland een proef gestart. Tijdens deze proef staat het 
voorkomen van zwerfafval centraal. We monitoren het winkelgebied in Oosterbeek, het 
winkelgebied in Renkum en de route tussen het Dorenweerd College en het winkelcentrum in 
Doorwerth. Zwerfafvalapp Litterati wordt gebruikt om al het zwerfafval dat we vinden op deze routes 
per stuk op foto vast te leggen. Per stuk geraapt zwerfafval wordt de locatie, datum, tijd, 
materiaalsoort en merk geregistreerd. Op basis van deze informatie ontwikkelen wij zwerfafvalbeleid 
en kunnen wij gerichte maatregelen nemen tegen zwerfafval. Datagedreven beleidsontwikkeling is 
het begin van een effectieve oplossing voor zwerfafval. Deze proef duurt tot 10 oktober 2020. 

Vraag 2 Wat was het doel van deze proef.

Antwoord Het doel van de proef is om zwerfafval in de gemeente Renkum te voorkomen. We analyseren 
meerdere hot-spotlocaties in de gemeente en testen preventieve maatregelen op effectiviteit. Dat 
sluit goed aan bij onze ambitie, want de weg naar een afvalvrije samenleving staat hoog in het 
vaandel van de gemeente Renkum.  

Vraag 3 Wat zijn de resultaten van deze proef.

Antwoord De proef die wij doen levert goede resultaten op. Inmiddels hebben wij de eerste resultaten van de 
monitoring in Doorwerth aangeleverd gekregen. Het resultaat is 3830 geregistreerde stukken 
zwerfafval op de route tussen het Dorenweerd college en het winkelcentrum Doorwerth, in een 
periode van slechts 10 weken. Al deze geregistreerde stukken afval zijn voorzien van de tags 
locatie, datum, tijd, materiaalsoort en merk. Door de data te analyseren, voorkomen we 
misconcepties en ontwikkelen we samen met onze inwoners op een innovatieve manier ons beleid 
ten aanzien van zwerfafval. Op korte termijn verwachten wij de eerste resultaten van de monitoring 
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in Oosterbeek en later dit voorjaar de eerste resultaten van de monitoring in Renkum. De resultaten 
van alle drie de monitoringen zullen vanzelfsprekend aan u teruggekoppeld worden. 

Vraag 4 Hoe is de raad en/of inwoners betrokken geweest bij deze proef.

Antwoord Het voorkomen van zwerfafval doen we niet alleen, Renkum verduurzaamt tenslotte samen. Met 
onze inwoners brengen we het zwerfafvalprobleem in onze gemeente in kaart. Inwoners zijn dan ook 
actief betrokken geweest bij deze proef. Sinds de start van de proef zijn er diverse 
informatiebijeenkomsten georganiseerd, hebben tientallen inwoners zich aangemeld om deel te 
nemen aan een van de zwerfafvalbrigades en neemt het aantal vrijwilligers gestaag toe. Het is goed 
om te vermelden dat er in navolging van de zwerfafvalbrigades in Renkum en Oosterbeek, dit jaar 
ook een zwerfafvalbrigade is gestart in Doorwerth. We zijn trots op, blij met en dankbaar voor de 
inzet van al onze inwoners die zich zo inzetten voor het zwerfafvalvrij houden van onze omgeving. 
Om onze vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades te stimuleren stelt de gemeente Renkum voor haar 
vrijwilligers een opruimset beschikbaar. Deze bestaat uit een knijper, een duo-zakhouder (tijdens het 
opruimen scheiden we alles direct in de 2 zakken van 60L), een veiligheidshesje, een paar 
handschoenen, een rol rest-afvalzakken (speciaal voor zwerfafval) en een rol PMD zakken. Zo 
werken we middels de app Litterari samen aan een schoon en zwerfafvalvrij Renkum. 

Vraag 5 Wat waren de kosten van deze proef?

Antwoord De kosten voor deze pilot bedragen in totaal EUR 22.500. 

Vraag 6 Uit welk budget zijn de eventuele kosten betaald?

Antwoord Deze pilot wordt volledig gefinancierd vanuit de zogenaamde Nedvang zwerfafvalvergoeding. Dit 
budget staat los van de gemeentelijke begroting. Nederlandse gemeenten kunnen jaarlijks 
aanspraak maken op de zwerfafvalvergoeding van circa € 1,18 per inwoner per jaar. Voor de 
gemeente Renkum is dat circa € 36.000 per jaar. De zwerfafvalvergoeding kan gezien worden als 
compensatie vanuit de verpakkingsindustrie naar gemeenten, zodat gemeenten hun 
zwerfafvalaanpak kunnen verbeteren en versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere 
werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte.

Vraag 7 Wat was het doel van het bezoek aan de conferentie in Parijs
Antwoord Het doel van het bezoek aan de internationale conferentie in Parijs was het delen van kennis rond 

innovatieve beleidsaanpakken rond duurzaamheid. Keynote speaker Litterati heeft de gemeente 
Renkum de unieke kans geboden om op de “steden en regio-dag” de succesvolle proef rond 
zwerfafval aan een breed en divers publiek te communiceren. Daarmee kregen wij de kans om drie 
dagen lang gratis deel te nemen aan dit congres. In totaal waren er 28.000 mensen uit 120 landen 
aanwezig, waaronder talloze vertegenwoordigers van pionierende lokale overheden en bedrijven. 
Velen hebben het Renkumse verhaal mogen horen. De innovatieve en participatieve manier waarop 
de gemeente Renkum haar datagedreven zwerfafvalbeleid vormgeeft, is een inspiratiebron voor 
lokale overheden over de hele wereld. Anderzijds vormden deze lokale overheden een goeie 
inspiratiebron voor de gemeente Renkum, tientallen lokale overheden deelden met ons hun 
aanpakken op de thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, zwerfafval, data-
gedreven beleidsontwikkeling en nieuwe samenwerkingsvormen. De conferentie in Parijs was de 
place om uit eerste hand te vernemen hoe lokale overheden met dergelijke thema’s bezig zijn en 
zonder de uitnodiging van keynote speaker Litterati hadden we geen bezoek gebracht aan deze 
conferentie. Daarmee geeft bezoek aan de conferentie de gemeente Renkum meerwaarde, we 
hebben goede lessen kunnen trekken uit de ervaringen van andere pionierende overheden en die 
lessen kunnen we nu toepassen in de gemeente Renkum. Dat maakt het bezoek aan de 
internationale conferentie in Parijs voor ons als gemeente relevant. 

Vraag 8 Wat is de meerwaarde voor de inwoners van de gemeente Renkum van deze reis?, en volgt hierover nog een 
terugkoppeling richting inwoners en gemeenteraad?

Antwoord De successen die we samen met inwoners bereiken, hebben wij op een internationaal 
duurzaamheidscongres neergezet. De meerwaarde is het delen van deze kennis in een arena vol 
nieuwe ontwikkelingen. Er valt een hoop te leren van de Renkumse aanpak en daarnaast kan de 
gemeente Renkum een hoop leren van andere lokale overheden die op innovatieve wijzen het 
duurzaamheidsbeleid vormgeven. We hebben dan ook veel inspiratie opgedaan voor de toekomstige 
ontwikkelingen van ons duurzaamheidsbeleid. Een terugkoppeling over het bezoek aan de 
conferentie in Parijs is gegeven aan de vrijwilligers van de zwerfafvalbrigades, gecommuniceerd via 
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de duurzaamheidsnieuwsbrief van de gemeente Renkum en er volgt een centrale terugkoppeling 
van de proef middels een raadsbrief en raadsontmoeting later dit jaar. 

Vraag 9 Als er kosten gemoeid met het bezoek aan de conferentie in Parijs zijn, uit welk budget worden deze betaald?

Antwoord De bestuurlijke reis- en verblijfskosten van deze dienstreis zijn geboekt op de kostenpost college 

B&W Pers.  De ambtelijke reis- en verblijfskosten van deze dienstreis zijn geboekt op de kostenpost 

voor energie en klimaat.

Vraag 10 Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Antwoord Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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