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Onderwerp: 

Natuur- en Milieueducatie (NME) "Nieuwe Stijl" 

Kennisnemen van: 

Op dit moment wordt vorm gegeven aan een Plan van Aanpak voor NME "Nieuwe Stijl". 

Inleiding: 

Zowel bij NME Brediusschuur als bij het Recreatieschap/Oortjespad zijn ontwikkelingen zichtbaar 
waarbij de Natuur- en Milieueducatie op de één of andere manier onder druk komt te staan. 
Dit was de aanleiding om een oriënterend overleg met de Milieudienst en het Recreatieschap te 
initiëren met als doel de mogelijkheden te verkennen om tot één educatiecentrum in de gemeente 
Woerden te komen. 

Kernboodschap: 

In mei 2011 heeft wethouder Duindam een oriënterend overleg gevoerd met de Milieudienst NWU en 
het Recreatieschap om de ontwikkelingen in kaart te brengen. Doel van dit overleg was het verkennen 
van de mogelijkheden om natuur- en milieu-educatie in de gemeente Woerden onder te brengen bij 
één organisatie op één locatie. Als positief gevolg hiervan kan een NME-organisatie ontstaan waar 
kinderboerderij (nu bij Oortjespad) en natuureducatie elkaar wederzijds versterken. 

Door de volgende ontwikkelingen komt de Natuur- en Milieueducatie in onze gemeente onder druk te 
staan: 

Bezoekerscentrum Oortjespad (Recreatieschap) 
- Negatief exploitatiesaldo Recreatieschap; 
- De kinderboerderij en het educatiecentrum op het Oortjespad hebben een grote aantrekkingskracht 

op bezoekers (veelal scholen), en met oog daarop is de intentie deze beide functies te behouden. 
Ze behoren echter niet tot de core-business van het Recreatieschap; 

- De beheerder van het Oortjespad is met pensioen gegaan, het beheer is op dit moment in handen 
van een interimbeheerder; 

- Het Oortjespad als bezoekerscentrum is aan vernieuwing toe. Binnen dit vraagstuk speelt 
nadrukkelijk welke functies op het Oortjespad gehandhaafd blijven en voor welke andere 
locatiemogelijkheden zijn. 
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NME Brediusschuur (Milieudienst) 
- Huisvesting van NME in de Brediusschuur is voor de toekomst onzeker (meerjarenperspectief/ 

begroting); 
- De gemeente Oudewater neemt met ingang van 1 juli 2012 geen NME-diensten meer af van de 

Milieudienst NWU. Omdat Oudewater wordt bediend vanuit NME Brediusschuur heeft dit personele 
gevolgen voor het educatiecentrum in de Brediusschuur. 

In het gesprek van mei 2011 is gebleken dat zowel de Milieudienst NWU als het Recreatieschap 
positief zijn over het voornemen om te komen tot één educatiecentrum in de gemeente Woerden. 
De educatiecentra Brediusschuur en Oortjespad bedienen voor een deel eenzelfde doelgroep 
basisscholen en ook in het productenassortiment is een overlap zichtbaar. 

Afgesproken is dit voornemen uit te werken in een Plan van Aanpak. Naast de locatiekeuze wordt in 
het Plan van Aanpak ook een optimaal op de doelgroepen afgestemd productenassortiment 
meegenomen (inclusief de mogelijkheden tot verbreding assortiment en aanboren nieuwe 
doelgroepen). 

Randvoorwaarden 
Eén van de randvoorwaarden is dat er in Kamerik een kinderboerderij blijft. Erkend wordt dat de 
kinderboerderij en een NME-centrum elkaar kunnen versterken, maar op voorhand worden beide 
functies niet automatisch aan elkaar gekoppeld. 
Daarnaast blijven de uitgangspunten voor de natuur- en milieueducatie, met in het bijzonder de 
aandacht voor de circa 35 NME-vrijwilligers, onverkort van kracht. 
Alhoewel de werkgroep geen bezuinigingsopdracht heeft meegekregen, wordt er wel vanuit gegaan 
dat de samenvoeging leidt tot een kostenbesparing (locatiekosten, efficiency). 

Vervolg: 

Het Plan van Aanpak wordt op dit moment opgesteld. Uitwerking zal plaatsvinden door een werkgroep 
waarin zowel beleidsmedewerkers van de gemeente Woerden (recreatie, milieu en onderwijs) als de 
Milieudienst Noord-West Utrecht en het Recreatieschap vertegenwoordigd zijn. 
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De adjunct-secretaris De burgemeester 
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