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Informatienota 

 

Onderwerp  

Jaarverslag NME 

 

Nummer 2020/308408 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Starreveld, D. 

Telefoonnummer 023-5114187 

Email dstarreveld@haarlem.nl 

Kernboodschap Met deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over de activiteiten die 

door NME (Natuur en Milieu Educatie) het afgelopen jaar zijn uitgevoerd onder 

andere met betrekking tot de aanpak van zwerfafval en afval scheiden. 

 

Tevens wordt de raad geïnformeerd over het vervolg van de pilot met afval 

scheiden op scholen overeenkomstig de toezegging van de wethouder. 

Beide zaken sluiten aan op het recent door de raad vastgestelde Beleidsplan 

Schoon, waarin maatregelen zijn opgenomen gericht op het samen (met scholen) 

voorkomen van zwerfafval en het samen schoonhouden van de stad. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Deze informatienota geeft invulling aan het jaarlijks gebruik de raad het 

jaarverslag van NME te sturen en betreft de afdoening van de toezegging die aan 

de Raad is gedaan met betrekking tot de pilot op scholen met afval scheiden. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Beleidsplan Schoon (2019/782659) in de commissie Beheer van 16 januari 

2020 en in raadsvergadering 30 januari 2020, 

- Toezegging (2020/0469090) “toezegging wethouder Snoek n.a.v. vraag D66 

over pilot op scholen Educatie over schoon” in de raadsvergadering van 30 

januari 2020. 

 

Besluit College  

d.d. 19  mei 2020 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

  

http://verseonweb-prod.ssc.lan/PverseonWeb_RPL/getdocument.aspx?classDefId=7DDD4C5D-9A4A-460B-9304-6D83B9ECE8F0&objectId=B68695A0-D936-4CD5-A12E-375B39D70C35&blobAttrId=FC30E487-1F9E-4C99-B5E4-BF0DF065C3F0
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Inleiding  

 
Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de werkzaamheden die door NME zijn gericht op het 
gebied van actuele duurzaamheidsthema’s. In 2019 lag de nadruk op de thema’s: (zwerf)afval, 
energie transitie, circulaire economie en klimaat(adaptie). De Jaarrapportage NME 2019 geeft inzicht 
in de activiteiten die ondernomen zijn gericht op een structurele gedragsverandering van scholieren 
met betrekking tot duurzaamheid. Immers de jeugd van vandaag zijn de volwassenen van de 
toekomst.  
 
In deze informatienota wordt de raad tevens geïnformeerd over de pilot op scholen met afval 
scheiden en het vervolg hierop.   

 

2. Kernboodschap 

 

Jaarrapportage NME 2019 
In 2019 hebben ruim 2.500 leerlingen van 13 verschillende scholen uit het primaire onderwijs 
deelgenomen aan het project afvaleducatie. Daarnaast hebben drie scholen met 500 leerlingen 
deelgenomen aan een afval- en duurzaamheidsproject(dag). Daarnaast is er aandacht geweest voor 
de noodzakelijke energietransitie.   
 
NME heeft nu zo'n 10 jaar uitvoering gegeven aan zwerfafvaleducatie. Intussen heeft het grootste 
deel van de Haarlemse basisscholen één of meerdere keren met de zwerfafvallessen en -projecten 
kennis gemaakt. 
 
Het onderwerp zwerfafval is bij veel basisscholen gaan leven: de scholen die een keer een 
afvalproject met NME gedaan hebben, zetten het onderwerp het jaar daarop vaak weer op het 
programma en vragen NME om ondersteuning. Daarmee is op veel scholen inmiddels een goede 
basis gelegd voor het structureel opnemen van het onderwerp in het lesprogramma en wordt 
eigen verantwoordelijkheid genomen voor het schoonhouden van de schoolomgeving. Een aantal 
scholen is hier zelfs heel actief mee bezig. Zo vragen scholen om afvalgrijpers, waarmee ze met de 
leerlingen de omgeving schoon (blijven) houden. NME werkt aan een plan waarmee de scholen de 
komende jaren ook bij een vervolgstap kunnen worden gefaciliteerd. 
 
Wat betreft het voortgezet onderwijs staat het project nog aan het begin. NME signaleert dat ook 
vanuit deze doelgroep de belangstelling voor de thema's afval en circulaire economie begint toe te 
nemen. NME wil zich met de afvaleducatie de komende jaren ook meer op de middelbare scholen 
gaan richten. De ervaringen bij andere gemeenten en organisaties, die al met deze doelgroep bezig 
zijn, komen hierbij goed van pas. NME is zich hierop aan het oriënteren. Uit eigen onderzoek blijkt 
dat middelbare scholieren, in vergelijking tot basisschoolkinderen, zelf meer bijdragen aan het 
zwerfafvalprobleem (alhoewel er ook veel jongeren zijn die hun afval netjes weggooien en zich net zo 
goed ergeren aan het zwerfafval op straat en zich juist erg zorgen maken over de plastic soup). Bij de 
basisscholen ligt de nadruk op het schoonhouden (adopteren) van het schoolplein, terwijl het bij de 
middelbare scholen gaat over het aanpakken van de snoeproutes. Hierbij is het ook waardevol om 
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(samen met de leerlingen) het gesprek met de nabijgelegen supermarkten aan te gaan, om 
gezamenlijk tot oplossingen te komen. 
 
In bijlage 1 is het jaarrapportage van de NME met betrekking tot 2019 opgenomen. 
 
Afdoening toezegging 
Wethouder Snoek heeft naar aanleiding van een vraag van D66 de toezegging gedaan de raad te 
informeren over de pilot afvalscheiding op een aantal basisscholen. Gemeld kan worden dat de 
schoolbesturen van vrijwel alle Haarlemse basisscholen en een aantal middelbare scholen de handen 
ineen hebben geslagen en via een gezamenlijke aanbesteding inmiddels een contract hebben 
afgesloten voor het gescheiden inzamelen van het afval op de scholen. Als de scholen weer gebruik 
gaan maken van de schoolgebouwen dan zal hier mee gestart worden. De verwachting is dat dit 
traject ook een positief effect zal hebben op de afvalpreventie. Nu al is te zien dat steeds meer 
leerlingen navulbare waterflessen en broodtrommels mee naar school nemen in plaats van 
drinkpakjes en plastic wegwerpflesjes. Bij een aantal scholen is het meenemen van drinkpakjes en 
plastic boterhamzakjes zelfs verboden. Deze trend zal naar verwachting steeds meer doorzetten en 
heeft een positief effect op de bewustwording en de gedragsverandering en dus ook op het 
verminderen van de hoeveelheid zwerfafval. 
 
Kortom: NME ziet al veel duurzame ontwikkelingen bij de scholen. Ondersteund met NME zal ook het 
komende jaar hierop worden ingezet en gaat het vliegwiel als bijna vanzelf sneller draaien. 

 

3. Consequenties 

Binnen het Beleidsplan Schoon wordt het belang van goede onderwijsprogramma’s onderschreven 

en wordt met maatregel 8-2 ingezet op een verdere structurele uitbouw van de bijhorende 

activiteiten.  

Maatregel 8-2: Scholieren worden aangesproken op hun gedrag gericht op hun blijvende bijdrage 
en zorg voor een schone buitenruimte, waarbij het niet alleen gaat om de kwantiteit (aantal 
deelnemende scholieren) maar ook de kwaliteit (blijvende impact).  

NME speelt hierbij een belangrijke regisserende en uitvoerende rol. Als gevolg hiervan zijn binnen de 

“schoon” begroting ook de benodigde gelden reeds gereserveerd.  

 

4. Vervolg 

Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks een jaarrapportage van NME ter informatie naar de Raad gestuurd. 

Ook na de afsluiting van 2020 kan de raad wederom een rapportage verwachten. 

Daarnaast is toegezegd dat halverwege de looptijd van het Beleidsplan Schoon een evaluatie wordt 

gehouden en hierover wordt gerapporteerd. Daaronder vallen uiteraard ook de resultaten die zijn 

behaald met de uitvoering van de eerdergenoemde maatregel 8-2.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Jaarrapportage NME 2019 


