Extra impuls gemeenten
voor scheiding kunststof
verpakkingsafval van
huishoudens
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1. Inleiding
“Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Voor gemeenten die willen
doorleren”, met dat motto hebben het Afvalfonds, Ministerie van IenM, en de VNG
het Learning Center kunststof verpakkingsafval opgericht. Het Learning Center
helpt gemeenten bij een meer efficiënte en effectieve scheiding van kunststof
verpakkingsafval.
De prioriteit van het Learning Center ligt in 2016 op ondersteuning van gemeenten
bij invulling van de regierol bij de inzameling, het sorteren en het vermarkten van
kunststof verpakkingsafval, het verlagen van de kosten die zij hiervoor maken en
het verbeteren van de kwaliteit van het kunststof dat zij voor recycling aan de
markt aanbieden.
Het verhogen van de respons van bronscheiding en de kwaliteit van het
(na)gescheiden verpakkingsafval zijn twee maatregelen die gemeenten helpen bij
een meer efficiënte inzameling en verwerking. Het Learning Center wil dit
stimuleren door extra kennisontwikkeling op gebied van gedragsbeïnvloeding. Dit
doet het Learning Center via een prijs die wordt toegekend aan drie projecten
waarin gemeenten gedragsmaatregelen in de praktijk toepassen en toetsen.
In de volgende hoofdstukken leest u hoe gemeenten in aanmerking kunnen komen
voor deze financiële impuls.
Voor de uitvoering van de pilots wordt geadviseerd om gebruik te maken van het
stappenplan gedragsverandering afvalscheiding, kijk op www.vang-hha.nl.
Het Learning Center wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. De opdracht van het
Learning Center draagt bij aan het bereiken van de doelstelling van het programma
VANG huishoudelijk afval.
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2. Opzet
Het Learning Center wil goed afvalscheidingsgedrag door burgers stimuleren en
stelt gemeenten daarom in de gelegenheid hiervoor een project in te dienen. De
drie beste projecten ontvangen een prijs in de vorm van een financiële
ondersteuning die moet worden besteed aan de uitvoering van het project.
De prijs is bedoeld voor gemeentelijke projecten gericht op gedragsbeïnvloeding
van burgers door het nemen van onbewuste en bewuste gedragsmaatregelen. Doel
is het ontwikkelen en toetsen van:
·

Gedragsmaatregelen die afvalscheiding van kunststof verpakkingsafval aan
de bron stimuleren, en/of

·

Gedragsmaatregelen die leiden tot een betere scheiding van kunststof
verpakkingsafval met als doel verbetering van de kwaliteit van het
ingezamelde materiaal of nagescheiden materiaal.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury bestaande uit het
Learning Center, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en de NVRD. De drie
projecten die het meest bijdragen aan de gestelde doelen en ook breder toepasbaar
zijn in andere gemeenten ontvangen een prijs. Het maximale bedrag is € 15.000
incl. BTW per ingediend project. Voor 2016 is een bedrag van maximaal € 45.000,incl. BTW gereserveerd.
Na afloop worden de pilots geëvalueerd. De gemeente met de beste resultaten
wordt beloond met de Doorleeraward 2017.
Geïnteresseerde gemeenten kunnen tot uiterlijk 30 september 2016 projecten
indienen via learningcenterKVA@RWS.nl, waarna de projecten door de jury worden
beoordeeld.
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3. Voorwaarden en procedure
3.1

Eisen aan de projecten

Voorwaarde voor deelname is dat de gemeente(n) in staat is/zijn om het project
voor 1 juli 2017 uit te voeren en af te ronden en het tot doel heeft de hoeveelheid
gescheiden ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval te verhogen en/of de
kwaliteit van de ingezamelde fractie te verbeteren. Uit het voorstel moet blijken dat
de gemeente(n) de pilot zelf uitvoert en/of initieert. Als de activiteiten namens de
gemeente(n) worden uitgevoerd, dan dient uit het voorstel duidelijk te worden dat
deze activiteiten bestuurlijk door de deelnemende gemeente(n) zijn/is
geaccordeerd.
In het plan dienen de volgende aspecten terug te komen:
1. Gegevens aanvrager:
·

Korte omschrijving van betreffende gemeente(n), inclusief de huidige situatie
rond de productie en/of inzameling van kunststof verpakkingsafval.

·

Gegevens contactpersoon die de gemeente(n) rechtsgeldig vertegenwoordigt
en met wie de verdere communicatie zal plaatsvinden (naam, adres,
telefoonnummer en e-mail).

·

In geval van een combinatie van gemeenten: een toelichting op de wijze en
reden(en) van samenwerking plus de contactpersoon die namens de
combinatie van gemeenten zal optreden.

·

Ingeval er andere organisaties bij betrokken zij: gegevens van die andere
organisatie.

2. Inhoudelijke aspecten project:
·

Het project is gericht op scheiding van kunststof verpakkingsafval door
huishoudens en bevat minimaal maatregelen gericht op onbewuste
beïnvloeding.

·

Concrete omschrijving van de aanpak van het project waaronder: doel,
doelgroep, probleem- en doelgedrag en een omschrijving van de te nemen
maatregelen.

·

Omschrijving van hoe het effect wordt gemeten. Een 0-meting en een
referentiemeting in een vergelijkbare controle situatie zijn minimaal vereist.

·

Een minimale omvang van de proef van minimaal 150 huishoudens.

·

Concrete omschrijving van het eindresultaat.
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·

De eindresultaten dienen in een openbare rapportage/verslag beschikbaar
gesteld te worden aan het Learning Center dat dit vervolgens beschikbaar
stelt aan andere gemeenten via de online kennisbibliotheek. Het eindrapport
dient daarvoor geschikt te zijn en dient in ieder geval in te gaan op het effect
van de maatregelen, de verbetering van het ingezamelde hoeveelheid en/of
de kwaliteit en de financiële consequenties daarbij.

·

Concrete begroting inclusief. financiële onderbouwing van het plan, rekening
houdend met de gevraagde financiële impuls vanuit de prijsvraag.

·

Concrete planning van de activiteiten in de tijd, inclusief fasering.

·

Concrete omschrijving van hoe de opgedane kennis verder verspreid wordt
en eventueel verder opgeschaald naar de rest van de gemeente en/of andere
gemeenten.

·

Concrete omschrijving van hoe het Learning Center wordt geïnformeerd over
de voortgang.

·

Ontwikkeld beeldmateriaal dient rechtenvrij ter beschikking te komen aan
Learning Center en andere gemeenten.

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de begroting van het project,
met een maximum van € 15.000 incl. BTW per plan. Gemeenten kunnen slechts in
één aanvraag deelnemen. Verder kan deze financiële bijdrage alleen gebruikt
worden voor de (proces)begeleiding van de activiteiten en/of voor advies,
communicatie, evaluatie of de monitoring van de uitkomsten.
Activiteiten, producten of projecten die al op een andere manier gedekt worden
vanuit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA of via de pilot Schoon Belonen komen
niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.

3.2

Indienen van projecten

De plannen, zoals in paragraaf 3.1 omschreven, dienen uiterlijk op 30 september
2016 gemaild te zijn naar learningcenterKVA@RWS.nl .
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3.3

Planning

De beoogde planning voor het toekennen van een financiële bijdrage aan de beste
projecten is als volgt:
1. Publicatie op www.lckva.nl:

6 juni 2016

2. Uiterste datum voor stellen van vragen:

30 juni 2016

3. Bekendmaken Nota van Inlichtingen:

15 juli 2016

4. Uiterste ontvangst van plannen:

30 september 2016

5. Beoordeling projecten:

13 oktober 2016

6. Bekendmaking winnaar:

7 november 2016

7. Versturen opdrachten:

november 2016

8. Einde project:

30 juni 2017

Na publicatie van de prijsvraag op de website www.lckva.nl kan nadere informatie
worden verkregen door schriftelijk vragen te stellen. Eventuele vragen over het
indienen van het project kunnen tot uiterlijk 30 juni worden gemaild naar
lckva@rws.nl o.v.v. project gedragsverandering. De antwoorden worden zo snel
mogelijk gepubliceerd op www.lckva.nl en wel uiterlijk op 15 juli 2016. Indieners
van plannen worden geacht met de antwoorden op de vragen bekend te zijn.
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4. Toekenning
De projecten worden beoordeeld door de jury op basis van de hier omschreven
criteria. De jury legt haar bevindingen vast in een verslag.
De criteria zijn:
1. De mate waarin de voorgenomen gedragsmaatregelen een combinatie zijn van
maatregelen gericht op toepassing van onbewuste en bewuste
gedragsbeïnvloeding van huishoudens en concreet leiden tot meer gescheiden
kunststof verpakkingsafval en verbetering van de kwaliteit (wegingsfactor 4).
2. De mate waarin maatregelen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het
ingezamelde kunststof verpakkingsafval door scheiding van de juiste fracties bij
bronscheiding en door stimulering van schonere fracties bij bronscheiding en
nascheiding (wegingsfactor 2).
3. De mate waarin het onderzoek leidt tot objectieve resultaten (wegingsfactor 2)
4. De mate waarin uitkomsten op termijn opschaalbaar zijn naar andere delen van
de gemeente, dan wel andere gemeenten (wegingsfactor 3).
5. De mate waarin de plannen een innovatief en/of vernieuwend karakter hebben
(weegfactor 2).
De jury geeft voor de hierboven genoemde criteria een cijfer van 2 tot en met 10.
Hoe beter het plan op een bepaald criterium is, hoe hoger de score hiervoor. De
ingediende plannen worden mede ten opzichte van elkaar beoordeeld. Voor de
puntenwaardering wordt het volgende systeem gevolgd:

BEHAALDE PUNTEN

WAARDERING

10

uitmuntend

9

uitstekend

8

goed

7

ruim voldoende

6

neutraal

5

onvoldoende

4

ruim onvoldoende

3

slecht

2

zeer slecht
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Onduidelijke, onvolledige of weinig reële informatieverstrekking in de omschrijving
van het plan met betrekking tot de genoemde aspecten kan resulteren in een lage
waardering/score.
Nadat de scores per criterium zijn bepaald worden deze vermenigvuldigd met de
voor de betreffende criteria aangegeven wegingsfactor. Door het optellen van de
subtotaalscores wordt de totaalscore berekend. De gemeenten met de plannen met
de hoogste scores op de hiervoor genoemde criteria ontvangen de prijs.
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5. Voorschriften/bepalingen
Met het indienen van een project gaat de indiener akkoord met de volgende
bepalingen:
A.

op deze procedure is het Nederlands recht van toepassing.

B.

de inschrijving moet voldoen aan alle gestelde eisen en moet worden ingediend
in de Nederlandse taal.

C.

de projecten mogen tot het aangegeven tijdstip worden ingediend.

D. per gemeente mag maximaal 1 project worden ingediend, al dan niet in
samenwerking met andere gemeenten.
E.

de jury is gerechtigd om projecten die onvoldoende bijdragen aan de gestelde
doelstellingen, projecten waartegen belangrijke bezwaren bestaan en/of
plannen die niet haalbaar worden geacht niet in aanmerking te laten komen
voor toekenning.

F.

gemeenten komen uitsluitend in aanmerking voor toekenning indien zij het
door hun ingediende project voor 1 juli 2017 kunnen afronden.

G. de gemeente is zelf aansprakelijk voor alle schade die in het kader van het
project ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten
van derden, en vrijwaart Rijkswaterstaat (als feitelijke opdrachtgever) tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van dergelijke schade.
H. de uitslag wordt schriftelijk bekend gemaakt via www.lckva.nl. In dat overzicht
worden de gemeenten vermeld die de financiële bijdrage ontvangen en een
omschrijving van de projecten.
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