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Geachte leden van de raad, 

Door dit schrijven geven wij een toelichting op de schriftelijke vragen art. 40 van de fracties CDA en 
Progressief Woerden (memo's van respectievelijk 23 en 24 augustus 2011) over de berichtgeving in de pers 
over de toekomst van Natuur- en Milieueducatie in relatie tot de Brediusschuur. 

In zijn algemeenheid merken wij op dat uit de betreffende memo's op te maken is dat de fracties van CDA 
en Progressief Woerden zich uitsluitend baseren op de berichtgeving in de pers over de toekomst van 
Natuur- en Milieueducatie in relatie tot de Brediusschuur. Het college verbaast zich hierover omdat niet de 
berichtgeving in de pers, maar de inhoud van een raadsinformatiebrief de basis is. Als organisatie kunnen 
wij immers niet verantwoordelijk zijn voor wat de pers schrijft, of hoe de pers zaken interpreteert. 
Er wordt in deze geheel voorbij gegaan aan de raadsinformatiebrief "Natuur- en Milieueducatie Nieuwe Stijl", 
die op 28 juli 2011 als ingekomen stuk is opgenomen en waarin de raad is geïnformeerd over het 
voornemen de mogelijkheden te verkennen om tot één educatiecentrum in de gemeente Woerden te 
komen. 

Dit neemt niet weg dat wij betreuren dat een onjuist beeld is ontstaan over het voornemen om onderzoek te 
doen naar een toekomstvaste invulling van de Natuur- en Milieueducatie in de gemeente Woerden. 
Hierbij benadrukken wij dat het op dit moment alleen om een voornemen gaat dat nog nader uitgewerkt 
moet worden en dat een locatiekeuze nog niet aan de orde is. Besluitvorming hierover zal op zorgvuldige 
wijze plaats moeten vinden. Het college geeft graag een nadere toelichting over het communicatiebeleid van 
de gemeente Woerden en gaat vervolgens in op de vragen van de fracties Progressief Woerden en CDA. 
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Datum: 20 september 2011 
Behandeld door: Fija Kers en Elise van Andel 
Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 40 

fracties CDA en Progressief Woerden 

Communicatiebeleid gemeente Woerden 
De gemeente Woerden heeft een communicatiebeleid vastgesteld waarin een transparante communicatie 
richting raad en inwoners van haar gemeente voorop staat. Dit betekent concreet dat er niet alleen wordt 
gecommuniceerd op momenten waarop besluitvorming aan de orde is, maar dat de raad van de gemeente 
Woerden actief wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, voornemens etc. door middel van een 
raadsinformatiebrief. Om ook de inwoners in brede zin te informeren over deze ontwikkeling wordt in het 
verlengde van de raadsinformatiebrief vaak een persbericht uitgebracht. 
Conform dit communicatiebeleid is er op 28 juli 2011 een raadsinformatiebrief "Natuur- en Milieueducatie 
Nieuwe Stijl" in handen gesteld van de raad (zie bijlage I bij deze brief) en is er in aansluiting op deze 
communicatie op 18 augustus 2011 een persbericht uitgebracht (zie bijlage II). 

Beantwoording vragen 1 t/m 7 fractie Progressief Woerden 

Vraag 1: Welke overwegingen, naast bezuinigingsoverwegingen, liggen aan het uitgesproken voornemen 
ten grondslag? 
Wethouder Bob Duindam heeft vanuit zijn rol als bestuurder van de Milieudienst Noord-West Utrecht en als 
bestuurder in het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, gesignaleerd dat er binnen het grondgebied van 
de gemeente Woerden, zowel bij het Recreatieschap als de Milieudienst ontwikkelingen zichtbaar zijn 
waarbij de Natuur- en Milieueducatie op de één of andere manier onder druk komt te staan. Deze signalen 
worden herkend door zowel Milieudienst als Recreatieschap, die het ook als hun taak zien adequaat op 
deze signalen te reageren. Dit was de aanleiding om oriënterend in gesprek te gaan met de betreffende 
partijen met als doel een project op te zetten dat de mogelijkheden gaat verkennen om tot één 
educatiecentrum te komen in de gemeente Woerden. Zie de raadsinformatiebrief voor een nadere 
toelichting. 

Vraag 2: Kan uw College een indicatie geven van het bedrag dat met de verhuis- en 
samenvoegingsoperatie bespaard wordt? 
Het college kan hier geen indicatie van geven omdat op dit moment slechts sprake is van een onderzoek 
naar mogelijkheden. Zie de raadsinformatiebrief voor een nadere toelichting. 

Vraag 3: In het bewuste krantenartikel wordt gesteld dat uw College een relatie legt tussen de herbouw van 
de boerderij en het gebouw InBredius. Is dat zo maar een idee of zijn er al concrete feiten te noemen die 
deze relatie realiteitswaarde geeft? 
In verkennende gesprekken tussen partijen die mogelijkheden zochten en zoeken voor ontwikkeling op deze 
locatie wordt deze relatie gelegd. 

Vraag 4: Zijn bij uw College gegadigden bekend die boerderij en schuur gezamenlijk willen ontwikkelen en 
zo dat het geval is: stroken die plannen dan met de ruimtelijke uitgangspunten voor het gebied Bredius? 
Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Deze hebben echter nog niet tot een vervolg geleid 
omdat de ideeën van geïnteresseerden niet in overeenstemming zijn met de ruimtelijke uitgangspunten voor 
het gebied Bredius. Alle door het college te nemen besluiten zullen moeten stroken met deze ruimtelijke 
uitgangspunten. 

Vraag 5: Heeft uw College de overtuiging dat alle activiteiten die nu ontplooid worden in InBredius één op 
één naar het bezoekerscentrum Oortjespad overgezet kunnen worden? 
Op dit moment is alleen sprake van een studie naar de mogelijkheden van een toekomstvaste invulling van 
de Natuur- en Milieueducatie. De inventarisatie moet nog plaatsvinden. Voor een nadere toelichting 
verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief. 

Vraag 6: Heeft uw College rekening gehouden met de vervoersbewegingen van de Woerdense 
(basis)scholen naar het Oortjespad en heeft u de milieueffecten daarvan en de veiligheidsrisico's mee te 
laten wegen in het door u uitgesproken voornemen? 
Zie de toelichting bij vraag 5. 
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Datum: 20 september 2011 
Behandeld door: Fija Kers en Elise van Andel 
Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 40 

fracties CDA en Progressief Woerden 

Vraag 7: het is de fractie van Progressief Woerden bekend dat het stichtingsbestuur InBredius, het bestuur 
van de KNNVen het bestuur van IVN Woerden op 22 augustus jl. een brief hebben doen uitgaan waarin 
aangedrongen wordt op een gesprek. Heeft dat gesprek al plaatsgevonden en zo ja wat waren de 
uitkomsten daarvan? 
Er heeft informeel een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Duindam en de voorzitter van InBredius. 
Het is op dit moment niet opportuun om als gemeente hierin te gaan staan. Het gaat immers niet over de 
bestemming van de Brediusschuur, maar over de invulling van de NME taken, één van de onderhuurders in 
de Brediusschuur. Omdat er sprake is van een onderzoek naar mogelijkheden is er nu ook geen enkel beeld 
te vormen bij de consequenties voor de Brediusschuur. Vanzelfsprekend zal in een vroeg stadium, wanneer 
dat wel opportuun is, door het project overleg met het stichtingsbestuur InBredius, het bestuur van de KNNV 
en het bestuur van IVN Woerden worden opgepakt. 

Beantwoording vragen fractie CDA 

Vraag 1: Kan het college aangeven wat de status is van de afspraken tussen B&W, Recreatieschap en 
Milieudienst inzake NME? 
In een oriënterend gesprek met wethouder Bob Duindam is gebleken dat het Recreatieschap en de 
Milieudienst positief staan tegenover het voornemen om tot één educatiecentrum te komen. Beide partijen 
hebben een belang in samenwerking en in een toekomstvaste invulling. Als gevolg hiervan zullen beide 
partijen dit project, in samenwerking met de gemeente, invulling geven. Het voornemen moet nog uitgewerkt 
worden. Zie de raadsinformatiebrief voor nadere informatie. 

Vraag 2: Wat zijn de overwegingen van het college om, zonder dat de directe gebruikers van de 
Brediusschuur op de hoogte waren, zo breed de publiciteit te zoeken? 
Zie de eerder gegeven toelichting in deze brief. 

Vraag 3: is het college het met het CDA eens dat NME-Woerden veel meer is dan de in vraag 1 genoemde 
(ambtelijke) organisaties; namelijk een grote groep vrijwilligers vanuit de scholen en de groene 
verenigingen? 
Het college, de milieudienst en het recreatieschap zijn zich hier bewust van. 

Vraag 4: Worden de vertegenwoordigers van deze vrijwilligersorganisaties opgenomen in de werkgroep die 
dit plan verder gaat uitwerken? 
Op dit moment is er slechts sprake van een voornemen. De vertegenwoordigers van de vrijwilligers
organisaties worden betrokken bij de inventarisatie en nadere uitwerking. 

Vraag 5: Wat wordt de opdracht van de werkgroep en is het openhouden van de Brediusschuur voor NME 
en de groene verenigingen een volwaardig initiatief? 
De opdracht van de projectgroep is het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot één 
educatiecentrum in de gemeente Woerden. Zie de raadsinformatiebrief voor nadere informatie. 

Vraag 6: Heeft het college overwogen dat bij verplaatsing van de NME naar het Oortjespad het gebruik van 
de NME-activiteiten door Woerdense scholen vanwege bereikbaarheid zal kunnen verminderen? 
Er is op dit moment nog geen sprake van verplaatsing; besluitvorming over de locatiekeuze komt pas op 
een later moment aan de orde. Zie de raadsinformatiebrief voor nadere informatie. 

Vraag 7: Gelden er voor het college nog andere overwegingen dan louter financiële bij de afstoting van de 
Brediusschuur, een centrum dat in de 90-er jaren door de gemeente is gerealiseerd en passend is in het 
Brediuspark? 
Het college respecteert de uitgangspunten voor het Brediuspark. 
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Datum: 20 september 2011 
Behandeld door: Fija Kers en Elise van Andel 
Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 40 

fracties CDA en Progressief Woerden 

Ambtelijke behandeltijd 
Conform afspraak wordt bij de beantwoording van schriftelijke vragen art. 40 aangeven hoeveel ambtelijke 
behandeltijd de behandeling heeft gekost. Met de beantwoording van deze vragen was binnen de ambtelijke 
organisatie in totaal 10 uur gemoeid. 

Wij vertrouwen erop u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Woerden 

W. Wieringa' 
secretaris 

M.J. Schreurs 
loco-burgemeester 

Bijlagen 
Bijlage I: Raadsinformatiebrief "Natuur- en Milieueducatie Nieuwe Stijl" d.d. 7 juli 2011 
Bijlage II: Persbericht "Plannen voor samenvoegen natuur- en milieueducatiecentra" d.d. 18 augustus 2011 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 
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gemeente 
WOERDEE 

Van: college van burgemeester en wethouders 
Gemeente Woerden 11.011381 

Datum: 7 juli 2011 

Contactpersoon: Fija Kers en Elise van Andel 
Tel.nr.: 0348-428429 "'» 
E-mailadres: kers.f@woerden.nl en andel.e@woerden.nl 

Onderwerp: 

Natuur- en Milieueducatie (NME) "Nieuwe Stijl" 

Kennisnemen van: 

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

inle iding: 

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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RAADSINFORMATIEBRIEF Blad 2 

Datum: 7 juli 2011 

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-vrijwiiligers, 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. 

Bijlagen: 

De burgemeester 

C - Ml 
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C.P.M, van Eiteren mr. H.W. Schmidt 
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Persbericht Woerden, 18 augustus 2011 

Plannen voor samenvoegen natuur- en milieueducatiecentra 

Op dit moment zijn er twee locaties in gemeente Woerden waar natuur- en milieueducatie 
plaatsvindt, namelijk bezoekerscentrum Oortjespad en de Brediusschuur. Door allerlei ont
wikkelingen is natuur- en milieueducatie (NME) onder druk komen te staan. Reden genoeg voor 
wethouder Bob Duindam om oriënterend in gesprek te gaan met betrokken partijen met als 
doel de mogelijkheden te verkennen om tot één educatiecentrum te komen in gemeente 
Woerden. 

In dit gesprek is gebleken dat zowel de Milieudienst Noord-West Utrecht als het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden positief staan tegenover het voornemen om tot één educatiecentrum te komen. 
Voor een deel bedienen beide educatiecentra dezelfde doelgroep, namelijk basisscholen. Ook is er 
sprake van een overlapping in het productenassortiment. 

Oortjespad 
Het bezoekerscentrum Oortjespad wordt geëxploiteerd door het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. De kinderboerderij en het educatiecentrum aan het Oortjespad hebben een grote 
aantrekkingskracht op bezoekers, intentie is dan ook beide te behouden ondanks dat deze niet tot de 
core-business van het Recreatieschap behoren. De exploitatie van recreatie in het algemeen staat 
onder grote druk. 
Het bezoekerscentrum Oortjespad is aan vernieuwing toe. Voordat hiermee aan de slag wordt gegaan 
wordt eerst goed nagedacht over de toekomst van het Oortjespad en wordt bekeken welke functies in 
dit recreatiegebied wenselijk zijn. 

Brediusschuur 
Natuur- en Milieueducatie in de Brediusschuur valt onder de Milieudienst Noord-West Utrecht. 
Huisvesting in de Brediusschuur is voor de toekomst onzeker met het oog op het vastgoedbeleid van 
de gemeente. Ook gaan minder partijen educatiediensten afnemen. Gemeente Oudewater heeft 
bijvoorbeeld aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de diensten die de Brediusschuur 
biedt. Over het algemeen maken publiek en basisscholen goed gebruik van natuur- en milieueducatie. 
Het gaat dan om lesmateriaal voor scholen, tentoonstellingen en excursies. 

Kostenbesparing 
Wethouder Bob Duindam: 'Belangrijk is dat we de uitgangspunten van natuur- en milieueducatie niet 
uit het oog verliezen, evenals dat wat we hier te bieden hebben op recreatief gebied aan bezoekers. 
Eén van de randvoorwaarden is dat er een kinderboerderij blijft in Kamerik. De kinderboerderij en het 
educatiecentrum kunnen elkaar versterken, maar worden op voorhand niet aan elkaar gekoppeld. Ook 
wordt er juist ingezet op de 35 vrijwilligers van natuur- en milieueducatie die fantastisch werk doen. Op 
dit moment zijn de plannen nog heel pril en alles behalve concreet. Maar de intentie om er iets moois 
van te maken is bij alle partijen zeker aanwezig. Alhoewel het geen bezuinigingsopdracht betreft, is 
kostenbesparing zeker onderdeel van de heroverweging.' 
Verdere uitwerking van dit plan gaat plaatsvinden door een werkgroep waarin alle betrokken partijen 
deelnemen. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Meer informatie: Diana Viveen, communicatieadviseur gemeente Woerden, 0348-428809, viveen.d(a>woerden.nl 
of Gerold Borsboom, voorlichter gemeente Woerden, 0348-428832, borsboom.g@woerden.nl 
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