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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het pilotplan belonen als uitwerking van het spoor belonen van het Uitwerkingsplan "Zwolle
zonder afval", gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020.
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1. Pilotplan belonen Zwolle

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het pilotplan belonen als uitwerking van het spoor belonen van het Uitwerkingsplan "Zwolle zonder
afval", gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020.
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Inleiding
Op 18 juli 2017 heeft u het Uitwerkingsplan “Zwolle zonder afval”, Grondstoffenplan 2017/2020
vastgesteld. Een onderdeel van het Uitwerkingsplan is het uitvoeren van een pilot met achteraf
belonen. In het Uitwerkingsplan is een uitgewerkt pilotplan aangekondigd. Bij het vaststellen van het
Uitwerkingsplan is aangegeven dat we u informeren over het uitgewerkte plan voor de pilot belonen.
Dat doen we met deze informatienota en het bijgevoegde pilotplan.
Kernboodschap
Het Uitwerkingsplan “Zwolle zonder afval” bestaat uit drie sporen:
- Spoor A: Faciliteren (onder meer hoogbouw, decentrale brengstations)
- Spoor B: Motiveren (onder meer communiceren, coachen)
- Spoor C: Belonen van goed scheiden.
De pilot belonen vormt de basis voor een besluit over de vorm van financieel belonen in heel Zwolle.
We voeren de pilot uit in twee buurten, totaal ruim 3.000 huishoudens:
- De buurt Gerenbroek in Zwolle Zuid.
- De buurt Schoonhorst in Stadshagen.
De twee buurten vormen een goede afspiegeling van Zwolle. Er is laagbouw en hoogbouw, diverse
typen woningen, alleenstaanden en gezinnen. De hoogbouw wordt nog voor de start van de pilot goed
gefaciliteerd om afval en grondstoffen te scheiden. De buurten zijn zodanig gescheiden van andere
buurten dat de afval- en grondstofstromen goed kunnen worden gemonitord.
De pilot duurt een half jaar. De maximale beloning bedraagt € 25 voor dat half jaar.
In het bijgevoegde pilotplan wordt nader beschreven hoe we de pilot vormgeven.
Naast de voorbereiding van de pilot belonen zijn we met Rova in de zomer ook al bezig geweest met
de start van andere activiteiten uit het in juli vastgestelde Grondstoffenplan 2017-2020. Zo starten we
in oktober de gesprekken met de verenigingen om te komen tot nieuwe afspraken als alternatief voor
de oudpapier-regeling. Lopende contracten worden in de tussentijd gerespecteerd en voor eind dit jaar
aflopende contracten worden ter overbrugging afspraken gemaakt met de betreffende verenigingen om
te voorkomen dat de huidige vergoeding stopt. Daarnaast zijn we op verschillende plekken in de stad al
bezig om scheiding bij de hoogbouw te verbeteren.
Communicatie
We hebben voor en tijdens de pilot veel aandacht voor goede communicatie. Naar de bewoners van de
pilotbuurten, maar ook naar de wijkverenigingen. We hebben de bewoners van de pilotbuurten actief
geinformeerd over de pilot. Bewoners van de pilotbuurten die niet aan de pilot mee willen doen hebben
de mogelijkheid om dit aan te geven. Van hun zal het aanbiedgedrag niet persoonsgebonden worden
gemonitord. In het pilotplan wordt hier nader op ingegaan.
Vervolg
We zijn inmidels gestart met de voorbereiding van de pilot. De komende weken zullen we de bewoners
van de pilotbuurten nader informeren.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

2/3

3

voorstel

Datum

18 september 2017

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

3/3

besluit

Jaargang
Kenmerk

39127

Onderwerp

Grondstoffenplan - uitvoeringsplan pilot belonen

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 26-09-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit

Pagina 1 van 1

