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Werkplan Rotterdams Milieucentrum 2007 – 2008 2 juni 2006 
 

 

Speerpunten van het Rotterdams Milieucentrum in 2007 en 2008: 
 
Algemeen: 
 
1. Luchtkwaliteit en gezondheid; 
2. Energiebesparing en klimaat; 
3. Beter, meer en met elkaar verbonden groen in de stad; 
4. Duurzaam bouwen 
5. Meer draagvlak onder jongeren en allochtone Rotterdammers. 

  
Organisatorisch: 

 
1. Realisatie van een structurele financiële basis voor Natuur in Kaart; 
2. Versterking van het milieucentrum (financieel en personeelsbezetting); 
3. Verbetering van de organisatorische en juridische ondersteuning van n&m groepen; 
4. Start van een intiatievensubsidiefonds voor duurzaamheids -, natuur - en milieuactiviteiten; 
5. Realisatie van een laagdrempelig Rotterdams Milieuhuis in een duurzaam natuurlijk gebouw; 
6. Realisatie van een gedrukte Rm courant; 
7. Uitbouwen van het Rotterdamse wandelpadennetwerk (een vijfde wandelpad…); 
8. Verzelfstandiging van de Groene4daagse als jaarlijks terugkerend groen evenement; 
9. Realisatie van een jaarlijks terugkerende autovrije zondag als nieuw stadsevenement. 

 

Activiteiten van het Rotterdams Milieucentrum in 2007 en 2008: 
 
Groene Agenda 
Oplage zes keer per jaar. Ophoging van de oplage naar 15.000 stuks. Meer samenwerking met 
natuurorganisaties (ook voor wat betreft de financiering) is in 2007 ons uitgangspunt. 

 
Rotterdamse Milieucourant 
De Rotterdamse Milieucourant wordt in 2007/2008 zes keer digitaal uitgegeven. Komend jaar 
ontwikkelen we een gedrukte versie van de ‘Rm courant’. De ´Rm courant´ wordt een op het 
Rotterdamse publiek gericht ‘magazine’ over natuur en milieu. Start van dit nieuwe blad in 2008. 

 
Websites 
In de komende twee jaar houdt het milieucentrum drie websites ‘in de lucht’. De algemene website 
www.milieucentrum.rotterdam.nl, de digitale groene agenda: www.groeneagenda.nl en de op jongeren 
gerichte website www.milieudivers.nl. 
De website www.milieudivers.nl wordt medio 2007 ‘gelanceerd´. 

 
Groepenondersteuning 
De groepenondersteuning blijft ook in 2007/2008 de ‘core business’ van het milieucentrum. De 
groepensubsidies (werkgelden en projectsubsidies) blijft het RMC toekennen waarbij een snelle en 
gemakkelijke procedure uitgangspunt blijft. Wel vinden we dat er meer budget beschikbaar moet 
komen voor de Rotterdamse natuur – en milieu-initiatieven. Het budget groepensubsidies dient te 
worden opgehoogd zodat ook de doelgroep kan worden verbreed naar andere organisaties die met 
thema’s als duurzaamheid, natuur en milieu aan de slag willen.  
 
Het RMC vindt het een goede zaak dat het budget Lokale Agenda 21 en de ‘groepensubsidiepot’ aan 
elkaar worden gekoppeld zodat er een grote(re) Rotterdams subsidiefonds komt voor initiatieven op 
het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu. 
 

http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/
http://www.groeneagenda.nl/
http://www.milieudivers.nl/
http://www.milieudivers.nl/
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De praktische ondersteuning aan (achterban)groepen wordt de komende twee jaar uitgebouwd. 
Rotterdamse natuur – en milieugroepen moeten bij het milieucentrum terecht kunnen voor degelijke 
organisatorische en juridische ondersteuning. Vooral aan goede juridische ondersteuning op het 
gebied van natuur en milieu is schaars in onze regio. 
 
Het aantal uren groepenondersteuning moet vanaf 2007 worden uitgebreid. Het milieucentrum geeft 
ook de komende jaren de digitale en gedrukte groepennieuwsbrief uit met het doel achterbangroepen 
specifiek op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied va natuur – en milieu en het 
milieucentrum. Het RMC gaat in overleg met de achterbangroepen themaoverleggen en workshops 
opzetten over nieuwe wet – en regelgeving, nieuw beleid of voor (een deel van) de achterban 
belangrijke thema’s. 
 

Ieders Lucht 
Ieders lucht is in 2007 en 2008 een doorlopende campagne. De invulling van de campagne is wel 
afhankelijk van de financiering. Voor het RMC blijft de luchtkwaliteit speerpunt nummer 1. In 2007 ligt 
het accent vooral op verkeer en scheepvaart. In 2008 willen we met name de burger aanspreken en 
de burger handvatten bieden zelf iets bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.  De 
samenwerking met stichting de Noordzee wordt voortgezet. Daar waar mogelijk komt het thema 
luchtkwaliteit in alle activiteiten terug. Ieders Lucht loopt als een rode draad door de activiteiten van 
het RMC heen. 

 
Autoloze zondag 
Samen met de lokale afdeling van Milieudefensie, Milieudefensie landelijk en diverse achterban-
groepen gaat het milieucentrum actief deelnemen aan de organisatie van de autoloze zondag en de 
(Europese) ‘week van de vooruitgang’ in 2007 en 2008. Het milieucentrum wil samen met haar 
partners van de autoloze zondag 2007 en 2008 een nieuw groen stadsevenement maken. 

 
Groene conferentie 
De Groene conferentie wordt voor veel achterbangroepen, ambtenaren, raadsleden en bestuurders 
een vast punt in het jaar en ook een mogelijkheid elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachte te 
wisselen over natuur en milieubeleid. Tijdens de Groene Conferentie wordt ook de 
natuurvrijwilligersprijs ‘De Groene Vogel’ en de prijs voor de overheidsdienaar die zich het afgelopen 
jaar verdienstelijk heeft opgesteld ten aanzien van de natuur en het milieu ‘de Groene Pluim’ 
uitgereikt. Traditiegetrouw wordt de Groene Conferentie geopend met een groene lunch. 
De thema’s voor de Groene Conferentie in 2007 en 2008 staan nog niet vast. 

 
Rotterdams Milieuhuis 
Het Rotterdams Milieucentrum start in 2007 met een planteam Milieuhuis. Het planteam maakt een 
plan voor gebouw op natuurlijk en duurzame manier gebouwd waarin onder andere het Rotterdams 
Milieucentrum een vaste thuisbasis krijgt maar waar ook informatie wordt gegeven aan het publiek 
over duurzaamheid, duurzame bouw, energie, milieu en stadsnatuur. De start van de bouw is eind 
2008 gepland. De bouw krijgt de vorm van een ´bouwevenement´. Het bouwterrein is met name in de 
zomermaanden 2009 ook toegankelijk voor toeschouwers. Het bouwen zelf wordt hierdoor een 
educatief evenement. 

 
Groenpunt 
Samenwerking is belangrijk. Het milieucentrum blijft actief deelnemen aan het samenwerkings-
verband ‘het Groenpunt’ waarin NIVON, IVN consulentschap zuid Holland, Stichting landschaps-
onderhoud Rotterdam. De Rotterdamse Bond van Volkstuinders, stichting Ark samenwerken. 
Activiteiten zijn: het ieder jaar slaan van een groenpunt, de website en diverse gezamenlijke groene 
activiteiten. Ook wordt er vanuit het Groenpunt samengewerkt rond de activiteiten in de groene maand 
en de Groene4daagse. 
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Natuur in Kaart 
Het RMC gaat ook de komende twee jaar activiteiten ontwikkelen in het kader van Natuur in Kaart. De 
cursusontwikkeling en uitvoering en de natuurinventarisatie(begeleiding) blijft in handen van bSR 
(voorheen Bureau Stadsnatuur). ‘Spin off’ activiteiten die voortvloeien uit de cursussen en 
inventarisaties worden georganiseerd door het milieucentrum. Samenwerking wordt gezocht met Sport 
en Recreatie Natuur en Milieueducatie. In het kader van Natuur in Kaart worden er in 2007 en 2008 
een aantal ‘vlinderwandelroutes’ ontwikkeld waarbij ook een aantal boekjes worden uitgebracht 
Ook zoekt Natuur in Kaart in 2007 aansluiting bij activiteiten die zich richten op jongeren, zoals 
Atalanta. Met het doel ook jongeren te interesseren voor het in kaart brengen van de natuur. 

 
MilieuDivers 
Activiteiten gericht op allochtonen en jongeren gaan ook in 2007 – 2008 door. Wat er in 2006 is 
opgebouwd aan contactennetwerk leidt in 2007 en 2008 tot een goede oogst. Door verschillende 
allochtonen(zelf)organisaties en jongerenclubs worden werkgroepen milieu opgericht. Vanuit deze 
werkgroepen wordt aansluiting gezocht bij lokale natuur – en milieuorganisaties. 
 
In het najaar van 2007 en 2008 wordt een nieuwe serie cursussen ‘Rotterdams Milieu-voorlichter’ 
gepland en ook wijkgericht workshops zitten in het pakket. Ook via FLEX (op ETV) worden in de 
komende twee jaar minimaal vier uitzendingen per jaar gemaakt over natuur en milieu. Als vervolg op 
het voorlichtingspakket ´Ieders Lucht´ wordt in 2007 een nieuw pakket (boekje en DVD) samengesteld 
over klimaat. In 2008 volgt een derde pakket over duurzaamheid gericht op jeugd van 12 t/m 18 jaar. 
 
Voor MilieuDivers wordt een structureel budget aangevraagd bij de gemeente Rotterdam met het doel 
de projectleider MilieuDivers in dienst te kunnen houden en ook het komende jaar weer van start te 
kunnen gaan met de activiteiten. 
 
Ook het jongerenuitwisselingsprogramma Atalanta wordt onderdeel van MilieuDivers. Begin 2007 reist 
de eerste groep jongeren af naar Marokko. Door een intensief voorbereidingstraject en stage gaan de 
jongeren na hun stage middels activiteiten hun opgedane kennis over natuur, milieu en 
ontwikkelingssamenwerking verspreiden onder de Rotterdamse bevolking. 
 

Groene4daagse 
De Groene4daagse wordt in de loop van 2007 verzelfstandigd tot de stichting Groene4daagse. Het 
staat de nieuwe organisatie vrij achterbangroep te worden van het milieucentrum. Het RMC blijft de 
Groene4daagse ondersteunen. Het streven is dus om ook in september 2006 weer een 
Groene4daagse te organiseren. 

 
Wandelpadennetwerk 
In samenwerking met het NIVON wordt in 2008 het vijfde wandelpad in het kader van het Rotterdamse 
wandelpadennetwerk uitgezet en opgeleverd. 

 
Energiebesparingscampagne 
De campagne gericht op energiebesparing wordt in samenwerking met de milieucentra in Den Haag, 
Amsterdam en Utrecht verder uitgewerkt. 
 

Jong Groen 
In opdracht voor Sport en Recreatie Natuur en Milieueducatie werd in 2006 een onderzoek verricht 
met als doel het in kaart brengen van het aanbod van natuur- en milieu activiteiten voor jongeren (8 -
18) in regio Rotterdam. Regionale en landelijke Natuur & Milieu organisaties werden benaderd om het 
huidige aanbod en de potenties te onderzoeken. Een vervolg op dit onderzoek is het tot stand 
brengen van een aantrekkelijk aanbod zodat jongeren de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten bij 
natuur- en milieu activiteiten. 

 

Reacties zijn welkom op info@milieucentrum.rotterdam.nl 
 
werkplan 2007 – 2008 RMC        2 juni 2006 

mailto:info@milieucentrum.rotterdam.nl

