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Onderwerp

Instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel “Amsterdam Schoon! The movie” van 
het lid Torn en kennisnemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke 
voorstel.

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Torn (VVD), getiteld: ‘Amsterdam 
Schoon, The movie’.

Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid op 10 januari 2018.

Besluit:

Tekst van openbare

besluiten wordt

gepubliceerd

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen / te verzoeken:

- Een voorlichtingsfilm voor het basis- en voortgezet onderwijs te (laten) 
maken waarin het belang van een schone stad wordt benadrukt en de 
negatieve gevolgen van (zwerf)afval voor het milieu, de sociale cohesie, 
economische vitaliteit en leefbaarheid in woonwijken wordt uitgelicht;

- Deze film te ontwikkelen in samenwerking met stakeholders, filmmakers 
en Amsterdamse scholen;

- Deze film onder Amsterdamse onderwijsinstellingen te verspreiden en 
schoolbesturen vragen deze ter voorlichting aan hun leerlingen en op 
ouderavonden te vertonen;

- De boodschap van en fragmenten uit de film te verspreiden op sociale 
media;

- De productie- en distributiekosten (volgens het college 25.000 euro) van 
de film te financieren vanuit de middelen voor 2018 uit de 
Raamovereenkomst Verpakkingen, zoals het college reeds heeft 
voorgesteld.

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke 
initiatiefvoorstel.
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Wettelijke grondslag

Art. 147a, lid 1 gemeentewet

Initiatiefvoorstel

Amsterdam moet schoner. Schoonmaken is dus hard nodig, maar het voorkomen van 
troep is effectiever. De VVD wil via grootschalige afvalvoorlichting op basisscholen en 
middelbare scholen een bewustwording en gedragsverandering teweeg brengen bij 
jongeren. Zo maken we van Amsterdam een schone en opgeruimde stad. 

Op Amsterdamse scholen wordt er momenteel op kleine schaal voorlichting gegeven 
over afval en het belang van een schone stad. Dit terwijl het ontzettend belangrijk is 
om kinderen en jongeren te leren wat vervuiling met het milieu en de leefomgeving 
doet en hoe zij dit kunnen helpen voorkomen. Afval leidt immers vaak tot extra afval, 
een verminderd veiligheidsgevoel, gezondheidsproblemen bij mensen en dieren en 
algehele verpaupering van de wijk. Een negatieve vicieuze cirkel die kan worden 
doorbroken door kinderen en jongeren vroeg te betrekken en daarmee nu én vooral in 
de toekomst het verschil te maken. 

Kwantitatief onderzoek van Veldwerk Nederland en de Universiteit Utrecht naar de 
langetermijneffecten van Natuur- en Milieueducatie 25 op basisscholen heeft 
aangetoond dat voorlichting aan kinderen positief bijdraagt aan hun gedrag, houding 
en kennis ten aanzien van natuur en milieu op latere leeftijd.1 Voorlichting over het 
belang van een schone stad kan dus een buitengewoon duurzaam en effectief middel 
zijn om Amsterdam schoon te krijgen. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.

De huidige voorlichting vindt op kleine schaal plaats tijdens speciale gastlessen. Een 
dure, arbeidsintensieve methode die op jaarbasis slechts een handjevol van de 224 
basisscholen en 69 middelbare scholen in Amsterdam bereikt. Scholen beschikken 
niet over de capaciteit om afvalvoorlichting structureel op te nemen in het curriculum. 
De voorlichting die nu wordt gegeven en de invloed daarvan is dus beperkt. Wat de 
VVD betreft komt hier verandering in. 

De VVD stelt daarom voor om een voorlichtingsfilm te (laten) ontwikkelen waarin het 
belang van een schone stad wordt benadrukt en de negatieve gevolgen van 
(zwerf)afval voor het milieu (zoals het ontstaan vaan een ‘plastic soep’ door zwerfvuil 
dat via de grachten in het water terecht komt), de sociale cohesie, economische 
vitaliteit en leefbaarheid in woonwijken worden uitgelicht. Een film die zich afspeelt in 
Amsterdam en waarbij mensen uit de omgeving zoals schoonmakers en 
leeftijdsgenoten het woord krijgen. Dit staat dicht bij de belevingswereld van 
leerlingen en heeft een sterke invloed op hun bewustwording. 

Vervolgens kan de gemeente de voorlichtingsfilms (een toegespitst op primair 
onderwijs en een op middelbaar onderwijs) verspreiden onder onderwijsinstellingen 
en schoolbesturen vragen deze film ter voorlichting aan leerlingen en tijdens 
ouderavonden te laten zien. Films kunnen eenvoudig worden vertoond op scholen en 
zijn dus efficiënter dan bijvoorbeeld gastlessen. Bovendien kan een film jaarlijks 
opnieuw worden vertoond aan nieuwe leerlingen, zonder dat dit extra capaciteit 

1 Veldwerk Nederland & Universiteit Utrecht, Hoe duurzaam is NMO? (Apeldoorn, 2006), via 
http://library.wur.nl/WebQuery/edepot/54657 
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vraagt. Een bijkomend voordeel van een film is dat de combinatie van beeld en geluid 
een middel bij uitstek is om de aandacht van jongeren te trekken. Om leerlingen actief 
te betrekken pleit de VVD ervoor om een begeleidende opdracht te ontwikkelen, die 
leerlingen na afloop van de filmvertoning met elkaar maken. Uiteraard staat het 
scholen vrij om de voorlichting in praktijk te brengen met een schoonmaakactie in de 
buurt.

De inhoud van de film zou wat ons betreft kunnen worden ontwikkeld samen met 
lokale en landelijke stakeholders op het gebied van afvalvoorlichting, waaronder 
Nederland Schoon en Gemeente Schoon. Deze kenniscentra doen uitvoerig 
onderzoek naar het beïnvloeden van (onbewust) gedrag dat tot zwerfafval leidt. Zij 
werken nauw samen met Nederlandse gemeenten en delen hun kennis en expertise 
op het gebied van afvalvoorlichting.

De VVD denkt dat het goed is als de productie van de film dicht bij de doelgroep en 
experts op het gebied filmproducties komt te staan. Amsterdamse scholen en hun 
leerlingen zouden bijvoorbeeld kunnen gaan meespelen in de film. Verder kan het 
produceren van een film voor ruim honderdduizend leerlingen een geweldige kans 
zijn voor talentvolle studenten van de Nederlandse Filmacademie om te werken aan 
hun eerste grootschalige productie. De gemeente zou hierover het gesprek kunnen 
aangaan met de Filmacademie. Ook zou het zinvol kunnen zijn om te kijken naar 
samenwerking met producenten van overheidsfilms. Zij zijn gespecialiseerd in het 
maken van toegankelijke instructie- of voorlichtingsfilms en hebben in het verleden 
soortgelijke films over dit onderwerp gemaakt voor andere gemeenten. 

Het college heeft in de bestuurlijke reactie op de oorspronkelijke versie van dit 
voorstel laten weten dat de productie- en distributiekosten voor deze film worden 
geschat op 25.000 euro. Omdat de film eenvoudig en jaarlijks aan nieuwe leerlingen 
vertoond kan worden zijn deze kosten relatief laag ten opzichte van het grote bereik 
van deze film. De kosten kunnen, zoals het college reeds heeft voorgesteld, worden 
gefinancierd uit de voor 2018 beschikbare middelen uit de Raamovereenkomst 
Verpakkingen. In deze overeenkomst hebben de VNG, de Rijksoverheid en het 
verpakkende bedrijfsleven (Nedvang) in 2012 budget (afvalfonds) beschikbaar 
gesteld voor gemeenten om extra inzet te plegen op het gebied van zwerfafval.

Stukken

Meegestuurd Bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke voorstel

Ter inzage gelegd n.v.t.

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

R.K. Torn
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