Jaarverslag 2018 Milieucentrum Utrecht
Een nieuwe start

Transitie
Het jaar 2018 begon voor het Milieucentrum Utrecht onder moeilijke omstandigheden. Een
bestuur met nog maar enkele leden zag zich eind 2017 genoodzaakt het besluit te nemen
om de beide betaalde krachten (directeur en financieel-/beleidsmedewerker) te ontslaan na
het verlies van de gemeentelijke subsidie. Het voortbestaan van het Milieucentrum stond op
het spel. Een aantal bij het Milieucentrum betrokken mensen besloten een nieuw bestuur te
vormen om samen met de aanwezige vrijwilligersgroep een nieuwe start te maken.
Op 29 maart werd afscheid genomen van Roland Pereboom en Arie Bosma, die na de
beëindiging van hun betaalde contract als vrijwilliger beschikbaar bleven om de continuïteit
van een aantal activiteiten met hun kennis en ervaring te waarborgen. Op die dag werden de
bestuurstaken ook formeel overgedragen.
De eerste inspanningen van het bestuur waren er op gericht om - samen met adviseur Ad
van der Sluiszen - tot een visie te komen, die als basis kon dienen voor een transitie die
uitzicht bood op een nieuwe toekomst.

Visie
Utrecht is een stad vol initiatieven op het gebied van groen en duurzaamheid en met veel
bewoners die duurzaam willen leven en handelen. In een visiedocument geeft het bestuur
aan enerzijds de informatiefunctie sterker tot uiting te willen laten komen, en anderzijds
samen met bewoners in buurten en wijken projecten op het gebied van klimaat-,
duurzaamheid en vergroening te willen opstarten. Ook moet het MCU een broedplaats
blijven voor nieuwe ideeën, initiatieven en educatie.

Een flinke, betrokken vrijwilligersgroep is daarvoor een voorwaarde. Daarnaast echter ook
de garantie van professionele inbreng om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Het

Milieucentrum zet zich in om een prettige omgeving vol activiteiten te bieden voor ieder die
duurzaamheid en milieu in Utrecht een warm hart toedraagt.

Activiteiten
Informatie en website
Mede dankzij het feit dat veel vrijwilligers ook in het transitiejaar 2018 voor het MCU actief
bleven, is het niveau en de productie van de informatietaak via de website
https://www.mcu.nl op peil. De versterking van het karakter van het Milieucentrum als
vrijwilligersorganisatie gaf ook ruimte voor eigen initiatief van vrijwilligers. De Utrechtse
actualiteit op het gebied van natuur en milieu werd nauwgezet gevolgd. Maandelijks werd
een nieuwsbrief gepubliceerd en de twitteractiviteit op https://twitter.com/MilieuUtrecht
nam toe. Ook op Facebook is veel gepost.
Met Utrecht Natuurlijk was al in 2017 de afspraak gemaakt dat zij de ‘Groene Agenda’
zouden overnemen. Het Milieucentrum startte zelf in 2018 een ‘Actief in Utrecht’ agenda,
die vooral ook de bredere op stad, milieu en participatie gerichte activiteiten onder de
aandacht brengt.

Utrechtse Milieuwijzer
De Utrechtse Milieuwijzer is een digitale gids die iedere bewoner of bezoeker van de stad
informatie helpt natuur- en milieuvriendelijke keuzes maken. De website, opgezet door
vrijwilliger Henk van Vugt, wordt voortdurend door een vrijwilligersteam bijgewerkt en kent
zo’n 100.000 (!) bezoekers per jaar.

Service en facilitering
Een belangrijke functie van het Milieucentrum is het bieden van betaalbare ruimte voor
vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen aan organisaties waarvan de doelstellingen aan
die van het Milieucentrum verwant zijn. Dat kunnen lokale groepen zijn, maar ook lokale
afdelingen van landelijke natuur- en milieuorganisaties of politieke partijen. In 2018 waren
dat zo’n 70 organisaties. Voor lokale groepen biedt het MCU het voordeel van een centraal
in de stad gelegen locatie en voor landelijke organisaties ook een centraal gelegen en
betaalbare locatie.

Daarnaast is het Milieucentrum een plek waar iedereen
ja/nee en nee/nee stickers kan ophalen en van waaruit
deze stickers over de stad (onder meer naar de
wijkbureaus) worden verstuurd. Het afgelopen jaar waren
dat er zo’n 10.000.

Projecten
Zoals hierboven geschetst wil het MCU in
haar nieuwe start het accent leggen op
projecten in de stad, waarin bewoners
gestimuleerd worden tot duurzaam
gedrag en samenwerken om hun
omgeving groener en duurzamer te
maken.

Op voorspraak van de Natuur- en Milieufederaties ontvingen wij een bedrag van de
Nationale Postcodeloterij om een projectleider aan te trekken. Vanaf 15 oktober kon Maaike
den Besten aan de slag. Zij was in 2018 vooral inventariserend bezig, met een accent op de
thema´s klimaatadaptatie en Citizen Science. Gesprekken werden gevoerd met de gemeente,
het hoogheemraadschap, de Universiteit Utrecht, Utrecht Natuurlijk en
bewonersorganisaties als Samen030 om in 2019 tot gezamenlijke projecten te komen.
In beeld kwam een project ‘Meet je stad’ in samenwerking met onder meer de Universiteit,
het IRAS (Institute for Risk Assessment and Sciences) en De Waag, en een project ‘Groen in
de Wijk’ in samenwerking met onder meer Samen030, Labyrinth Onderzoek en het
Groenwachtersgilde. Het is de bedoeling dat deze projecten in 2019 daadwerkelijk zullen
starten.

Een project dat al wel kon worden opgestart was een verregaande vernieuwing van de
Milieuwijzer en de website van het Milieucentrum, met een bijdrage van €10.000,-- uit het
SIDO fonds, bestemd voor duurzame initiatieven binnen de gemeente Utrecht.

Ondersteuning
Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn
Het Milieucentrum ondersteunt het Natuur- en
Milieuplatform Leidsche Rijn, dat in 2018 tal van
activiteiten ondernam. Zo werden op drie locaties in het
Meentpark ijsvogelwanden aangebracht. Daarnaast werd
er een informatieavond georganiseerd voor en met de
initiatienemers van plannen voor het Wijkgroenplan en is
er inmiddels een eigen website online:
https://www.natuurlr.nl.

Kerngroep Ring Utrecht / Bescherm het Bos
Al vele jaren biedt het Milieucentrum ruimte en faciliteiten aan de Kerngroep Ring Utrecht,
het samenwerkingsverband van Utrechtse natuur-, milieu- en wijkorganisaties dat zich
verzet tegen de plannen van het Rijk om de Ring Utrecht te verbreden ten koste van
Amelisweerd en nog vele duizenden bomen elders langs het tracé.
De Kerngroep kwam doorgaans om de twee weken bijeen in het Milieucentrum, ook zijn er
af en toe gesprekken in het Milieucentrum met externen waaronder Rijkswaterstaat en de
gemeente Utrecht.

Op 4 november 2018 was er een actiedag, die startte met een fietsdemonstratie door het
centrum. Daarna waren er activiteiten in het Milieucentrum, De Kargadoor en het BAK. In
het Milieucentrum was er onder meer een unieke pop up tentoonstelling te zien van 48 jaar

acties voor Amelisweerd en een postergalerij die de veranderingen in de stad onder druk van
betrokkenheid en participatie weergaf.

Bestuur
Op 29 maart traden Jos Kloppenborg (voorzitter), Erik Vleugel (secretaris) en Jos Cozijnsen
aan als bestuursleden, spoedig aangevuld met Andre Vos als fungerend penningmeester. Het
was van meet af aan duidelijk dat – zonder betaalde directeur of coördinator – grote inzet
van het bestuur werd gevraagd. Gedurende 2018 verzette Ad van der Sluiszen veel werk als
adviseur en ondersteuner.
Regelmatig was er werkoverleg met alle vrijwilligers. Samen organiseerden wij ook een
vrijwilligersuitje naar de Green House (met rondleiding) en een afsluitende borrel in het
eigen pand.

Toekomst
Het Milieucentrum heeft een nieuwe
start gemaakt, maar de toekomst is nog
onzeker. De inkomsten uit zaalhuur
waren nog altijd behoorlijk, maar zijn
op zichzelf niet voldoende voor een
duurzame exploitatie. Het belang en
gemis van een exploitatiesubsidie (van
de gemeente, zoals voorheen) om de
continuïteit te waarborgen is voelbaar.
Al is het Milieucentrum nu in de basis een vrijwilligersorganisatie, voor een duurzame
toekomst zijn ook betaalde krachten nodig om te zorgen voor continuïteit en uitvoering van
(vernieuwende) projecten met veel samenwerkingspartners.
In de loop van 2018 brachten bestuursleden bezoeken aan vergelijkbare centra in
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Heel inspirerend!
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