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1. NederlandSchoon selecteert jaarlijks verschillende gemeenten en haar winkelgebieden voor
deelname. Sinds 2017 bevat de selectie van NederlandSchoon alle grootste 75 gemeenten van
Nederland (hierna genoemd: G75), met minimaal 3 winkelgebieden per gemeente. Voor de
selectie van 2019 heeft NederlandSchoon besloten 3 winkelgebieden per gemeente te selecteren
en vergoeden, voor alle G75 gemeenten. NederlandSchoon financiert daarnaast niet meer de
deelname van gemeenten en winkelgebieden buiten de G75. NederlandSchoon publiceert een lijst
met alle winkelgebieden (die binnen de selectie criteria in aanmerking komen voor deelname) en
geeft daarin aan welke winkelgebieden binnen de selectie van NederlandSchoon vallen.
Gemeenten worden aangemoedigd om zich aan te melden om deel te nemen aan de verkiezing
(wanneer zij buiten de G75 vallen) of om winkelgebieden toe te voegen die niet binnen de
NederlandSchoon selectie vallen, om zo een compleet beeld te krijgen van alle (relevante)
winkelgebieden binnen de gemeente. Ook vastgoedbeheerders en andere marktpartijen kunnen
hun winkelgebieden aanmelden voor deelname en bekostigen dit zelf.
2. De gemeente of marktpartij (in het vervolg genoemd: deelnemer) kan zichzelf aanmelden voor 1
april 2019, door het deelnameformulier in te vullen via https://www.nederlandschoon.nl/wat-jijkan-doen/aanmelden-schoonste-winkelgebied-verkiezing of te mailen naar Stichting Nederland
Schoon (winkelgebieden@nederlandschoon.nl).
3. Bij aanmeldingen na 1 april beoordeelt Stichting Nederland Schoon of deelname nog mogelijk is in
verband met capaciteit en planning.
Wanneer deelname voor 1 april schriftelijk (per mail) is bevestigd, wordt tot 1 mei uitstel verleend
in het aanleveren van het deelnameformulier.
4. Na aanmelding zal Stichting Nederland Schoon contact opnemen met de deelnemer voor een
intake, ter afstemming van de selectie, de kosten, de eventuele toestemming aan de onderzoekers
en de communicatie activiteiten die gepland staan.
5. Het minimum aantal winkelgebieden per gemeente is 3. In hoofdwinkelgebieden en binnensteden
kan gekozen worden voor meerdere meetpunten, die apart worden gerapporteerd (zie punt 5 en
9) en afgerekend (zie punt 15), maar deze zullen in de ranglijst worden samengevoegd (zie punt
5), en tellen daarom als 1 winkelgebied. Wanneer een gemeente minder dan 3 winkelgebieden
binnen de gestelde criteria (zie punt 7) heeft, kan de gemeente wel deelnemen, maar wordt deze
gemeente uitgesloten van de gemeente ranglijst.
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6. In binnensteden en hoofdwinkelgebieden worden in overleg soms meerdere meetpunten
geselecteerd (om een beter beeld te krijgen van het gehele gebied). Daarbij wordt uitgegaan van
een specifieke locatie (bijvoorbeeld de hoek van twee straten) en wordt als meetgebied deze
locatie met een straal hieromheen gemeten. Per binnenstad of hoofdwinkelgebied wordt
aanbevolen tenminste 2 meetpunten op te nemen, bij grotere binnensteden liggen 3 of 4
meetpunten voor de hand. Desgewenst kan NederlandSchoon i.s.m. Locatus ook de optimale
locaties selecteren (o.b.v. passantentellingen). De resultaten van deze afzonderlijke meetpunten
in de binnenstad of het hoofdwinkelgebied worden achteraf verenigd om te komen tot één
beoordeling voor de gehele binnenstad. Gemeenten hebben in hun rapportage wel inzicht in de
resultaten van de individuele meetpunten, maar deze individuele meetpunten maken geen
aanspraak op de titel van Schoonste Winkelgebied van Nederland.
7. Winkelgebieden zoals opgegeven dienen overeen te komen met winkelgebieden uit de Locatus
database. Winkelgebieden die niet in de Locatus database staan worden niet mee genomen.
Desgewenst kan Stichting Nederland Schoon de lijst met beschikbare winkelgebieden aanleveren.
8. Stichting Nederland Schoon heeft in verband met vergelijkbaarheid een ondergrens gekozen van
een minimaal winkelvloeroppervlak (w.v.o.) van 2.000 m2 of een minimum van 10 verkooppunten
voor deelnemende winkelgebieden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen al dan niet
overdekte winkelcentra, er wordt enkel gekeken naar het totale metrage. Tevens is grootschalige
detailhandel (bijv. woonboulevards) uitgesloten van deelname, evenals speciale winkelcentra en
supermarktcentra. Alle winkelgebieden die in de ranglijst komen moeten voldoen aan deze
criteria. Indien het gewenst is toch een meting uit te voeren voor een winkelgebied buiten deze
criteria, dan is dit mogelijk buiten de ranglijst. Winkelgebieden komen dan wel voor in de
rapportage, maar staan niet in de landelijke ranglijst.
9. In het geval van overdekte winkelcentra wordt een meetpunt gekozen dat is gesitueerd in de
openbare ruimte, doorgaans voor de hoofdingang. Wenst u een meting binnen in het overdekte
gebied, dan dient u dit expliciet te vermelden op het deelnameformulier. Stichting Nederland
Schoon behoud zich het recht voor om binnen metingen uit te sluiten voor de titel van Schoonste
Winkelgebied van Nederland, in verband met oneerlijke competitie.
10. Deelname houdt in dat er per meetpunt minimaal 40 bezoekers worden geënquêteerd en 1
observatie wordt uitgevoerd, op basis van de CROW beeldlatten. Vervolgens worden de resultaten
in een rapportage per gemeente uitgewerkt, die beschikbaar zal komen na de bekendmaking van
het schoonste winkelgebied van 2019, half november. Het winkelgebied en de gemeente dingen
mee om de titels ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland 2019’ en ‘Gemeente met Schoonste
Winkelgebieden van Nederland 2019’.
11. Doordat sinds 2017 alle 75 grootste gemeenten van Nederland deelnemen bevat het onderzoek
zowel naast de 25 grootste gemeenten van Nederland ook diverse middelgrote gemeenten. Deze
gemeenten zijn niet vergelijkbaar met elkaar op één ranglijst. NederlandSchoon maakt daarom
jaarlijks een splitsing in de ranglijst tussen grote en middelgrote gemeenten. Deze splitsing wordt
gemaakt op basis van het inwoneraantal van de gemeente, en resulteert in een ranglijst grote
gemeente (> 100.000 inwoners), middelgrote gemeenten (50.000 – 10.000 inwoners) en kleine
gemeenten (< 50.000 inwoners).
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12. De vragenlijsten en observatieformulieren gebruikt bij het onderzoek zijn in lijn met de CROW
beeldmethodiek. Tevens is advies ingewonnen bij de Rijksuniversiteit Groningen en werkt
NederlandSchoon jaarlijks aan het verbeteren van de vragenlijsten en observatieformulieren op
basis van ervaringen uit het veld. De vragenlijst en het observatieformulier zijn te downloaden op
het online Scorebord Schone Winkelgebieden.
13. De ervaring leert dat het minimum van 40 enquêtes in uitzonderlijke gevallen soms niet kan
worden bereikt, wanneer het winkelgebied erg rustig is of een groot aantal bezoekers geen
medewerking wil verlenen. De onderzoekers zullen in dit geval een afweging maken in capaciteit,
tijd en planning, om te komen tot een wenselijk aantal enquêtes. Stichting Nederland Schoon
behoud zich het recht voor om winkelgebieden uit te sluiten van deelname wanneer het gewenste
aantal enquêtes door omstandigheden niet behaald kan worden.
14. Winkelgebieden die mee doen aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019, zullen gemeten
worden volgens de planning van Stichting Nederland Schoon en ABR Activatie, die niet bekend zal
worden gemaakt aan de deelnemer. Metingen worden daarbij verricht in de zomerperiode (juni
t/m augustus), waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met schoolvakanties. Er wordt
gemeten op willekeurige dagen van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00u en 18.00u. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het Stichting Nederland Schoon observatieformulier en vragenlijst.
15. In verband met de dataverwerking en vergelijkingsmogelijkheden zullen geen uitzonderingen of
afwijkingen worden gemaakt op de vragenlijst, het observatieformulier, de meetmomenten, de
meetlocaties en/of de rapportage.
16. Deelname aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 kost € 550,- (excl. btw) per meetpunt,
met een minimum van € 1.650,- (excl. btw) voor het totaal van het vereiste minimale aantal van 3
winkelgebieden per gemeente (tenzij er reeds winkelgebieden in de gemeente deelnemen, dan
kan er ook 1 worden toegevoegd).
17. Na afhandeling van het deelnameformulier en de intake, zullen de kosten voor deelname aan de
deelnemer gefactureerd worden door ABR Activatie. Annulering van deelname kan kosteloos tot
uiterlijk 30 april, daarna wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
18. De kosten voor deelname mogen door gemeenten betaald worden uit de zwerfafvalvergoeding
van het Afvalfonds. Facturering vindt plaats rechtstreeks tussen het uitvoerende bureau ABR
Activatie en deelnemer, o.b.v. de gegevens conform het deelnameformulier.
19. Deelnemers staat het vrij om met ABR Activatie aparte afspraken te maken over metingen en/of
rapportages gedurende de rest van het jaar (niet zijnde de zomermeting). Hierin is Stichting
Nederland Schoon echter geen partner en zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
De vragenlijst en het observatieformulier van het betreffende jaar kunnen hiervoor worden
gebruikt.

