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Onderwerp 
Uitkomsten onderzoek wenselijkheid loskoppeling van het Natuur & Milieueducatie (NME) centrum van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht. 

Kennisnemen van 
Uitkomsten onderzoek wenselijkheid loskoppeling van het Natuur- & Milieueducatie (NME) centrum van 
de Omgevingsdienst Regio Utrecht(ODRU). 

Inleiding 
In de behandeling van de Strategische heroriëntatie van 24 september 2020 (20R.00795) is het amendement Handhaven 
huidige subsidieniveau Natuur- en Milieueducatie aangenomen. Hierin is in het beslispunt opgenomen om te onderzoeken 
of het wenselijk is het Natuur- & Milieueducatie centrum lokaal in te bedden met behoud van het huidige kwaliteitsniveau. 
In deze raadsinformatiebrief willen we de uitkomsten van dit onderzoek met u delen.    

Kernboodschap 
Uitkomsten onderzoek:   
Uit het onderzoek dat uitgevoerd is door de gemeentelijke organisatie zelf, volgt het advies om het Natuur- & 
Milieueducatie centrum niet los te koppelen van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Wij komen tot de conclusie dat er 
geen lokale partijen zijn die het kwaliteitsniveau kunnen handhaven en bieden en waarbij de overstap zal leiden tot een 
besparing. 
Dit wordt hieronder verder toegelicht.   

Scope bepaling:    
In de opdracht van de raad komen twee onderzoeksvragen naar voren. Of het mogelijk is om het Natuur-& Milieueducatie 
centrum door een lokale partij uit te laten voeren, en of de exploitatie van het Natuur-& Milieueducatie centrum goedkoper 
kan. Wij hebben de opdracht zo opgepakt dat wij zijn gaan kijken naar een lokale partij die met behoud van het 
kwaliteitsniveau in staat zou kunnen zijn om tot een besparing te komen. 

Uittredingsregels Omgevingsdienst Regio Utrecht 
Het Natuur-& Milieueducatie centrum wordt bekostigd uit de zogeheten ‘gegarandeerde uren’ die opgenomen zijn in de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Woerden en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Voor een 
verlaging van uren uit de DVO gelden uittredingsregels. De regels voor uittreding van gegarandeerde uren in de DVO zijn 
dat voor het verlagen van de DVO hiervoor 300% van het verlaagde bedrag moet worden betaald door de gemeente. De 
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kosten voor het Natuur-& Milieueducatie centrum in gemeente Woerden bedragen ongeveer €100.000. Met een uittreding 
van deze uren zou dit betekenen dat gemeente Woerden hiervoor €300.000 moet betalen. Bij het vraagstuk of het 
beleggen bij een lokale partij een besparing oplevert, moet er dus al meer dan deze €300.000 (verspreid over jaren) 
bespaard worden voordat er een algehele besparing bereikt wordt.   
 
Opstartkosten & schaalgrootte  
Een van de grote uitgaven die de Omgevingsdienst Regio Utrecht maakt, zijn kosten voor lespakketten. Het maken van 
een lespakket kan rond de €30.000 euro kosten, inclusief de productie van de lespakketten. Deze lespakketten worden 
fysiek uitgedeeld aan scholen voor het uitvoeren van de lessen. De Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft veel van deze 
lespakketten in beheer die zij over een tijd van jaren opgebouwd hebben en waarvan de productiekosten verdeeld zijn 
over de Natuur-& Milieueducatie centra die de Omgevingsdienst Regio Utrecht beheert. Geen van de lokale partijen heeft 
de schaalgrootte om deze kosten te spreiden over meerdere locaties, en zal al deze kosten moeten doorberekenen in de 
exploitatieprijs voor het Natuur-& Milieueducatie centrum richting de gemeente Woerden. Dit geldt ook voor kosten zoals 
onderhoud, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verdere uitvoeringskosten. 
 
Benodigde kwaliteiten & ervaringen:  
De Omgevingsdienst Regio Utrecht doet al vele jaren voor ons, en andere gemeenten, de uitvoering voor het Natuur- & 
Milieueducatie-centrum. Hierbij is veel kennis en ervaring opgedaan over hoe het educatiecentrum het beste aansluit bij 
onze basisscholen. Er is een netwerk ontstaan met de basisscholen en een trouwe groep vrijwilligers en wederzijdse 
bekendheid. Bij het werken met scholen en vrijwilligers zijn continuiteit en betrouwbaarheid van groot belang. Met het 
overstappen naar een andere lokale partij wordt de continuïteit verstoord en moet het vertrouwen in de samenwerking 
weer opnieuw opgebouwd worden. Dit zou betekenen dat een eventuele andere uitvoeringsorganisatie hier de komende 
jaren juist meer tijd in moet steken.  
 
Consequenties voor taakveld milieu binnen de gemeente    
Bij de voorliggende redenen waarop de conclusies zijn gebaseerd, is nog niet meegenomen dat een verandertraject van 
een uitvoeringsorganisatie naar een andere partij met veel ambtelijke uren gepaard zal gaan. Dat brengt aanvullende 
kosten met zich mee, tenzij inhoudelijke taken in die periode niet worden uitgevoerd.   
 
   
 
Financiën 
Er zijn geen verdere financiële consequenties. 
  
In de strategische heroriëntatie is een taakstelling opgenomen om de inzet van NME (Natuur-en 
Milieueducatie) te verminderen met 271 uur (€27.000). Via een amendement is verzocht deze taakstelling te schrappen. 
Dit amendement is aangenomen. 
 
   
 
Vervolg 
N.V.T 
 
   
 
Bijlagen 
N.V.T 


