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Aan College van B&W en raadsleden van Haarlem    " Verzonden per email " 
 
Postbus 511  
2003 PB Haarlem                                                                       Haarlem, 18 april 2014. 
 
Betreft: Voorstel rond afstoten van Natuur &Milieu Educatie 
 
L.S, 
 
Het is ons niet ontgaan dat de gemeente Haarlem de komende tijd een aantal 
bezuinigingen zal moeten doorvoeren. In het kader van de gevoerde takendiscussie 
heeft het college van B&W de gemeenteraad het navolgende voorstel gedaan: 
 
Begin citaat” 
 
De gemeente bekostigt het NME waardoor een groot aantal vrijwilligers in natuur en 
milieueducatie actief is. Het voorstel is deze activiteit over te dragen aan bestaande 
milieuorganisaties en de gemeentelijke betrokkenheid te beëindigen. Dit levert een 
besparing op waarvan de hoogte nog moet worden doorberekend. Consequentie van 
de maatregel is vermindering van de activiteit door de vrijwilligers en daardoor 
vermindering van het bewustzijn van het belang van natuur en milieu bij de 
Haarlemse bevolking’. 
 
“Einde citaat.  
 
Bestaande milieu- en natuurorganisaties leveren veel enthousiaste vrijwilligers die 
veelal naast een reguliere baan zich inzetten voor natuur en milieueducatie. Die 
vrijwilligers beschikken zeker als zij met hun activiteiten beginnen, niet allemaal over 
de inhoudelijke kennis rond groei en bloei en de gewenste didactische kennis.  
Ook later is zowel op inhoudelijk als didactisch gebied begeleiding nodig. 
De inzet van medewerkers van NME is onontbeerlijk voor de professionele 
aansturing en begeleiding van deze vrijwilligers. NME is als het ware de spin in het 
web. Niet in minst voor het sturing geven aan het bewustmakingsproces van en de 
betrokkenheid bij een duurzame leefomgeving is een professionele organisatie nodig 
zowel qua personeel, middelen, kennis en coördinatie die de benodigde continuïteit 
borgt. 
 
De kracht van de huidige organisatie rond natuur en milieueducatie is een 
uitgekiende samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.  
Ons inziens zou beëindiging van de activiteiten van NME  op termijn zeer ernstige 
gevolgen hebben voor het voortbestaan van de drie schooltuincomplexen, de 
kinderboerderijen en de Stadskweektuin.  Ook educatieve activiteiten zoals lessen 
over natuur, milieu en duurzaamheid, uitleen van leskisten en ander materiaal t.b.v. 
scholen, workshops, evenementen en rondleidingen die door NME georganiseerd 
worden, zouden komen te vervallen 
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Het verloren gaan van educatie om een duurzame samenleving te bereiken, is een 
ontwikkeling waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat u dit zou willen en die naar 
onze mening haaks zou staan op uw gedachten rond stadslandbouw. Ook voor 
stadslandbouw is een deskundige ”achtervang” nodig.  
 
Jaarlijks zijn er meer dan 170.000 contacten met Haarlemmers over natuur, milieu en 
duurzaamheid. Voor zover ons bekend is er geen enkel onderdeel van de gemeente 
Haarlem, dat zoveel directe contacten heeft met zijn burgers. 
 
Haarlem gaat voor duurzaamheid en wil een groenere stad worden. U heeft recent  
beleid vastgesteld op het gebied van ecologisch beheer van het Haarlemse groen en 
duurzaamheid en het welzijn van de dieren. Daarin wordt NME genoemd als 
uitvoeringsinstrument. Het voorstel tot opheffen van NME kunnen wij dan ook niet 
plaatsen en wij vinden dat het NME moet blijven. Dit omdat wij vinden dat het NME 
onmisbaar is, zowel in de huidige situatie als gelet op uw voornemens rond 
stadslandbouw en het in het ecologisch beleidsplan genoemde vergroten van 
draagvlak voor meer biodiversiteit en bewonersparticipatie in het beheer van 
natuurrijk stedelijk groen.  
 
Een afschrift van deze brief sturen wij aan de werkgroep tot behoud van N&ME en de 
heer Wisse van NME. 
Mocht u behoefte hebben aan toelichting, dan zijn wij daartoe zowel mondeling als 
schriftelijk graag bereid. 
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