De patstelling tussen de minister en het
Utrechts college bleef. Utrecht stad is
voorstander van een andere mobiliteitsvisie
en bereikbaarheidsstrategie dan de minister. Het MCU en de bewonersoverleggen
blijven van mening dat goede doorstroming
ook bij 80 km/h realiseerbaar is en dat de
geplande investering economisch onverantwoord is.
Eind 2014 is een begin gemaakt met het
landschapsplan voor de Ring Utrecht,
hierin wordt de inrichting van passages,
groencompensatie, ecologie en geluidswallen op hoofdlijnen vastgelegd.
De Kerngroep Ring, onder voorzitterschap
van het MCU, overlegt regelmatig, ook met
de Utrechtse wethouder (inmiddels ieder
kwartaal) en Rijkswaterstaat. En in 2014
sprak het MCU meermalen in en leverde
zienswijzen aan voor RIA’s over de Ring en
luchtkwaliteit in Utrecht. Kerngroep voorzitter Roland Pereboom werd mede naar
aanleiding van het gezamenlijk opgestelde
persbericht met zienswijze op de MKBA en
voorkeursvariant op Radio 1 geïnterviewd.

Regionale voedseleconomie
Lekker Utregs

2014 is voor Lekker
Utregs, de door het
MCU en samen met
Stichting Aarde geïnitieerde campagne voor
regionalisering
van de voedseleconomie, een druk jaar
geweest.
Hieronder de belangrijkste activiteiten en
producten:

Kerstmarkten Lekker Utregs
regioproducten

Sinds 2010 organiseert het MCU voor
Lekker Utregs kerstmarkten, onder meer
voor de medewerkers van de provincie
Utrecht. Op hun eigen locatie kunnen zij
een kerstpakket met duurzame Utrechtse
regioproducten bij elkaar ‘shoppen’.
Zowel de medewerkers als de producenten
vinden de formule een groot succes en
besloten Lekker Utregs en de producenten
om dit concept ook aan anderen aan te
bieden. In 2014 zijn een aantal kerstmarkten georganiseerd in de gemeentehuizen
van Houten en Bunnik-Odijk, een bedrijf in
Maarssen en de provincie Utrecht.

Eetbaar Utrecht - Dag van de
stadslandbouw

Veel mensen weten
inmiddels dat in 2009
naast Lekker Utregs
een stadslandbouwinitiatief is ontstaan
onder de naam ‘Eetbaar Utrecht, netwerk
stadslandbouw’. In dat netwerk werken
tientallen initiatiefnemers samen om nieuwe
buurtmoestuinen en grotere stadslandbouwprojecten op poten te zetten. In het
kader van de Dag/Week van de Stadslandbouw
www.dagvandestadslandbouw.nl
organiseerde Urban Pilots, samen met het
MCU en stichting Aarde, de Publieksdag
‘Proef Eetbaar Utrecht’: 17 mei was een
‘zinderende zaterdag’ vol stadslandbouw.

Stadslandbouwkaart Utrecht
online!

De Stadslandbouwkaart Utrecht, een kaart
waarop iedereen zijn bestaande activiteit,
mogelijke locaties, moestuinen kan plaatsen, aanprijzen en vinden, werd begin 2014
online gezet. Handig als u een initiatief bij u
in de buurt zoekt. Ook is het mogelijk om
een plek aan te geven waar het mogelijk
zou zijn stadslandbouw te bedrijven.
We nodigen iedereen uit om zijn of haar
initiatief of locatie op de kaart te zetten. En
moedigen iedereen die in Stadslandbouw
geïnteresseerd is de kaart te gebruiken.
Op die manier creëren we het snelst een
handige tool voor iedereen, door iedereen!
(www.eetbaarutrecht.nl)

MCU personeel en
ﬁnancieel
Personeel

In 2014 bestond het MCU team uit vier
personen en een formatie van 2,4 fte.
Het MCU is daarmee niet in staat om alle
inhoudelijke werkvelden voldoende te
ondersteunen en monitoren. In een grote
stad als Utrecht is veel meer werk dan we
aankunnen. Lastig daarbij is dat aanvullende subsidies zich richten op producten.
Daarbij is dus weinig ruimte voor belangenbehartiging van duurzaamheidsaspecten.
Ook zijn steeds minder middelen beschikbaar voor een goede opzet en coördinatie
van (langer lopende) projecten.
Het MCU werkt met 4 à 5 man/vrouw
personeel, tussen de 25 à 30 vrijwilligers
en een bestuur van 5 personen. Prioriteren
en werken met gerichte vrijwillige inzet of
samenwerken met kleine zelfstandigen
biedt mogelijkheden, maar vergt ook extra
coördinatie, begeleiding en afstemming.

Financieel

Na 2 jaar met een positief resultaat, laat
2014 een tekort op de exploitatie zien.
We hebben een lastig jaar achter de rug,
waarin de begrote projectacquisitie niet
is gehaald. De ontstane onrust over onze

toekomst en het kleiner worden van het
team wreekt zich hier. We houden naast
projecten en productontwikkeling vast
aan onze basistaken en prioriteiten zoals
milieucommiunicatie, beleidsbeïnvloeding,
bewonersondersteuning (Kerngroep Ring
Utrecht A27/A12 en NMPLR) en deelname
aan overleggen (zoals het MAGIE) en RIA’s.
Inkomsten
(in € x 1.000)

2014

2013

2012

Basissubsidie

99

100

97

Projectsubsidies

42

130

213

Bijdragen NPL

47

47

47

Overige baten

13

11

8

201

288

365

154

171

175

Huisvesting

23

22

22

Organisatiekosten

29

37

38

Activiteitenkosten

12

50

111

2

3

9

220

283

355

Totaal
Uitgaven
(x 1.000)
Personeelslasten

Overige lasten
Totaal

Resultaat

-19

5

10

Naast de basissubsidie van de gemeente
zijn er bijdragen binnengekomen van (in
willekeurige volgorde) De Nationale Postcodeloterij, Provincie Utrecht, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Bestuur Regio
Utrecht, Rabobank Stimuleringsfonds,
kfHeinfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame
Ontwikkeling (gem. Utrecht), Gemeente
Utrecht afdeling BIS, Gemeente Utrecht
afdeling GG&GD, Wijkbureau LR, en de
afdeling Milieu en Mobiliteit.

Jaarverslag

2014
Milieucentrum Utrecht in 2014; verandering, vernieuwing en nieuw beleid
2014 was een gemeenteraadverkiezingsjaar en daarmee ook een jaar
waarin het MCU werkte aan nieuw
beleid, nieuwe producten en zo mogelijk een nieuwe formule. Het gebied van
milieu en duurzaamheid is constant in
beweging. Dat is niet nieuw. Het Milieucentrum volgt dat al jaren. Communicatie, nieuwe producten en de grote
groep klein zelfstandigen (ZZP’ers)
spelen op dit moment een grote rol.
Burgerparticipatie en maatschappelijk
belang zijn individualistisch georganiseerd en de bijhorende communicatie is
chaotisch en onoverzichtelijk. De
Utrechter bindt zich vaak maar voor een
korte periode aan een onderwerp. Als
uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling, kiest het MCU voor behoud van
wat goed is en voor vernieuwing die
aansluit bij recente ontwikkelingen. Met
een klein team en zeer beperkt budget
is dat niet altijd eenvoudig.
Achter de schermen heeft het MCU aan
een opfrisbeurt van haar pand gewerkt.
Deze opfrisbeurt beperkt zich niet alleen
tot ons pand maar betreft ook ons beleid
en werkplan voor de komende jaren.
Mede door omstandigheden en recente
beleidsontwikkelingen is ons beleidsplan
voor de komende jaren nog in een afrondende fase.

Colofon

Uitgave Milieucentrum Utrecht, mei 2015
Tekst: Milieucentrum Utrecht
Voor meer informatie
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60
3511 AS Utrecht
tel: (030) 2367 240
fax: (030) 2300 589
e-mail: info@mcu.nl
website: www.mcu.nl
Met dank aan:

Onze visie op onze rol en taak in de
toekomst lijkt niet op één lijn te zitten met
die van het in 2014 aangetreden Utrechts
College. In de bijlage van het coalitieakkoord wordt het voorstel gedaan de
gemeentelijke steun aan het Milieucentrum
te beëindigen. Geen leuk bericht voor ons.
Nog vervelender is dat dit in verband wordt
gebracht met de verzelfstandiging van
onze collega’s van Natuur en Milieu-Communicatie - Stadswerken. Het NMC, voor
velen van u beter bekend als de school
en kindertuinen en kinderboerderijen, de
Steedes, is per 1 januari 2015 stichting

Utrecht Natuurlijk geworden. Wij zetten in
op een vruchtbare samenwerking.
Het Milieucentrum begrijpt de uitspraak in
het coalitieakkoord niet. Blijkbaar is er onvoldoende zicht en kennis op de verschillen
tussen stichting MCU en Utrecht Natuurlijk.
Het MCU heeft ook, naast een geprivatiseerd NMC met een heel ander takenpakket en netwerk, een manifeste meerwaarde
voor en een toekomst in Utrecht. Ondanks
alle transparantie over onze organisatie
is blijkbaar niet altijd duidelijk wat we als
intermediaire belangenbehartiger allemaal
doen. Maar ook hoe we van een beperkt
gemeentelijk coﬁnancieringsbudget een
veel groter product voor de stad maken.
Kijk hiervoor nog eens op onze website en
lees dit jaarverslag MCU Toen 2014.
We richten ons in de toekomst nog meer
op nieuwe samenwerking met partners en
zelfstandigen in de meer duurzame nieuwe
economie. Dat betekent meer coalities en
samenwerkingsverbanden, meer ZZP’ers
meer telewerken, meer WiFi voor derden in
ons pand en indien mogelijk meer communicatie over leuke groene en duurzame
projecten in onze stad. Maar ook daar
waar milieukwaliteit, duurzaamheid en
leefkwaliteit onder druk staan, zijn we
onze rol en verantwoording blijven nemen,
adviseren en inspreken.
Gezien de recente ontwikkelingen is een
vooruitblik wel op zijn plaats. Voor 2015
staan de volgende activiteiten op de
agenda:
● Utrechts groene agenda – ecologie
in de stad en het groene netwerk - Cursus tuinieren en of balkontuinieren – het

ontwikkelen van speerpunten groenbeheer en ecologieadvies voor Utrecht
● Natuur- en Milieuplatform Leidsche
Rijn – bewonersoverleg en groene
duurzame ontwikkeling van de wijken
Leidsche Rijn en Vleuten De Meern –
publieksbijeenkomsten over groene en
duurzame kansen voor de wijken 9 en 10
● Ondersteuning netwerk Eetbaar
Utrecht – stadslandbouw kaart en website
– en de opstart van een cursus stadsimkeren met een nieuwe bijenstal
● Samenwerking met het inmiddels bij
ons gehuisveste Mobiliteitsplatform ‘De
Kracht van Utrecht’ – onderdeel van
de Vrienden van Amelisweerd. Aandacht
voor Luchtkwaliteit en ﬁjn stof, participatie
door het MCU in bereikbaarheid stationsgebied, tweede fase stationsgebied en het
jaarbeursterrein
● Bewonersoverleg Ring Utrecht A27/
A12 en Kerngroep Ring Utrecht –
begeleiding van het ontwerpproces van de
verbreding van de Ring Utrecht – afstemming met RWS, provincie en gemeente –
inbreng van milieu en bewonersbelangen in
diverse ambtelijke overleggen. In 2015 het
Ontwerp Tracé Besluit en MER en ‘dak op
de bak’ plannen
● Lekker Utregs – regionalisering van de
Utrechtse voedseleconomie – manifest
voor meer regionale afname van producten, een markthal en food hub en regionale
logistiek – Duurzame horeca, ‘Flairtje’ campagne – Lekker Utregs kerstmarkten
● Samewerking met Energie U – mogelijk versterking van aanbod duurzame
energiemaatregelen aan VvE’s
● Klimaatbos Utrecht – samenwerking
met Vriendschapsband Utrecht León, de
millennium doelen en Utrecht Fair Trade

gemeente – Opstart van een Utrechts
klimaatbos en versterking van het bos en
het rendement in León Nicaragua
● Onze basistaken – vraagbaak – milieuwijzer – nieuwsbrieven – website en groene
activiteiten agenda
MCU is ook eigenaar of initiatiefnemer van
Lekker Utregs, Eetbaar Utrecht, Natuur- en
Milieuplatform Leidsche Rijn, Klimaatbos
León en Milieuwijzer Utrecht.
Roland Pereboom, directeur MCU

Wat doet het Milieucentrum?
Milieucentrum Utrecht is hèt centrum
voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor de stad Utrecht en omgeving.
Het geeft voorlichting over milieuzaken,
ondersteunt plaatselijke bewoners- en
milieu-groepen en voert eigen projecten
uit op het gebied van milieu, mobiliteit,
voeding en natuur.
Bij het Milieucentrum kun je terecht voor
advies en informatie. Via helpdesk en
site komt u achter de antwoorden op de
meeste milieuvragen.
Milieucentrum Utrecht zorgt voor de stedelijke verspreiding van de bekende nee-ja
of nee-nee brievenbussticker en buiten
kantooruren is het mogelijk vergaderruimtes te huren.

tra (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)
● De gemeente Utrecht, afdelingen Verkeer
en Vervoer en GG&GD (Eetbaar Utrecht,
NMPLR en Dag van de Stadslandbouw)
● Studievereniging Storm (verkiezingsdebat in Hoog Catharijne en regiovoedsel op
de Uithof)
● Urban Pilots (Dag van de Stadslanbouw)
● Lekker Utregs en stichting Lekker Utregs
● Vriendschapsband Utrecht León en
afdeling BIS van de gemeente Utrecht
(Klimaatbos León)
● De Wilde Weelde (Cursus Balkontuinieren en Open Tuinendag)
● TLU Landschapsarchitecten (Nationale
Tuinontwerpdag)
● Bijenhoudersvereniging – NMC - Aan de
slag met Stadsbijen
● Stichting Open Tuinendag Utrecht (Open
Tuinendag)
● Stichting Aarde, Platform Duurzame en
Sociale Economie en de provincie Utrecht
(conferentie De Grote Transitie Utrecht)
● Diverse bewonersoverleggen langs de
A27 (Kerngroep Ring Utrecht) en de NMU
● Projectleiding Gemeente Utrecht - Ring
Utrecht, Provincie en Rijkswaterstaat en
adviesbureaus
● Daarnaast werken we samen met lokale
partners als de diverse wijkbureaus en wijkraden, Vrienden van Amelisweerd, Kracht
van Utrecht, stichting Soesa, Landschapsbeheer Vleuten De Meern, Vrienden van
het Maximápark, Fietsersbond Utrecht en
NL en nog een aantal meer.

Speerpunten en
activiteiten
Informatievoorziening

Opfrisbeurt Milieucentrum
Utrecht

Dit jaar heeft het MCU een opfrisbeurt van
haar pand uitgevoerd die goed past bij de
30- jarige leeftijd die wij eind 2013 behaalden. Dit is gebeurd met hulp van vrijwilligers en met hergebruik van het meeste
meubilair. De bibliotheek is inmiddels uit
het hart van ons Milieucentrum verdwenen
en heringericht als centrale werk- en
vergaderruimte. We richten ons nu meer
op nieuwe samenwerking met partners en
zelfstandigen in de, naar wij hopen, meer
duurzame nieuwe economie. Dat betekent
meer coalities en samenwerkingsverbanden, meer ZZP’ers, meer telewerken en
meer digitale communicatie met derden
binnen en buiten ons pand.

Partners

Het Milieucentrum zoekt vaak samenwerking met anderen om meer impact te
genereren. Het is beter de krachten te
bundelen dan dat iedereen zijn eigen
wiel uitvindt. In 2014 hebben we binnen
projecten samengewerkt met de volgende
partners:
● De drie andere grootstedelijke Milieucen-

De laatste jaren is de informatievoorziening die het Milieucentrum verzorgt voor de
Utrechters zo goed als volledig gedigitaliseerd. Alleen de tweemaandelijkse uitgave
van het Utrechts Milieublad is nog een
papieren productie. Natuurlijk kan men ons
nog steeds bellen voor vragen of informatie
en kan men nog steeds binnenlopen om
een van de voorlichtingsfolders uit ons welgevulde assortiment mee te nemen, maar
verreweg de meeste informatie gaat via de
websites die het Milieucentrum beheert
(www.mcu.nl informatie en nieuws over
het Utrechts milieu, www.lekkerutregs.nl
over regionalisering van de voedseleconomie, www.klimaatbos-leon.nl over het
klimaatbos in zusterstad León in Nicaragua en www.eetbaarutrecht.nl over
stadslandbouw). Daarnaast houden we
de Utrechters op de hoogte middels onze
digitale nieuwsbrief MCU-NU die vier keer
per jaar verschijnt, Twitter en Facebook.

Milieuwijzer

Begin 2013 introduceerde Milieucentrum
Utrecht op haar website www.mcu.nl de
Milieuwijzer Utrecht, een groene vraagbaak
voor natuur- en milieuzaken in en rond
de stad Utrecht. Dit jaar is de Milieuwijzer
uitgebreid met twee nieuwe categorieën:
Natuurvriendelijk tuinieren en Bloemisten

bloempluktuinen. Dit vanzelfsprekend
naast de uitbreiding en actualisatie van de
bestaande categorieën.

Milieuagenda

Al ruim 10 jaar verzorgt het Milieucentrum
de Utrechtse groene agenda, waarin zeer
veel activiteiten op het gebied van natuur
en milieu in onze stadsregio te vinden zijn.
Zowel de recreatieve uitjes als de meer
inhoudelijke bijeenkomsten en presentaties zijn hier in te vinden. De agenda
wordt zowel fysiek (tweemaandelijks in het
Utrechts Milieublad) als digitaal (via de site
www.mcu.nl) gepubliceerd.

Milieucentrum Utrecht en de
gemeenteraadsverkiezingen

De Grote Transitie Utrecht

Op dit symposium dat op 19 november
gehouden werd, werden de kansen op en
ontwikkeling van een andere economie
belicht. Het symposium werd geopend
door gedeputeerde Mariëtte Pennarts.
Daarna was het woord aan de keynote
speaker Klaas van Egmond. Hij verbaasde
zich er over dat het boekje Small is Beautiful van begin jaren ’70 nog steeds zo
actueel is. Hebben wij er niets van opgestoken?
Na een korte pauze waren er een aantal blokken waarin kansen, inspirerende
initiatieven en slimme oplossingen werden
gepresenteerd en bediscussieerd. Met de
opbrengst uit de discussies werd aan het
slot een aantal acties geformuleerd die er
voor moeten zorgen dat het symposium
niet alleen bij woorden en goede bedoelingen blijft.

Groen in de Stad
Milieucentrum Utrecht vindt het belangrijk
dat zo veel mogelijk mensen participeren
in de democratie. In dat kader hebben
we in 2014 een kieswijzer samengesteld
waarin de duurzaamheidsstandpunten
van de deelnemende partijen op een rijtje
zijn gezet. De kieswijzer laten we voorlopig
online staan, zodat u zelf kunt monitoren in
hoeverre de partijen zich houden aan hun
verkiezingsbeloften. Daarnaast heeft het
Milieucentrum samen met de Studentenvereniging Storm een verkiezingsdebat
georganiseerd. Het debat vond plaats op
een zeer bijzondere plek: in het hart van
winkelcentrum Hoog Catharijne, bij het
Radboudkwartier. Een verslag en een foto
impressie van dit levendige debat, geleid
door Elisabeth van den Hoogen, is op
www.mcu.nl te vinden.

Milieucentrum op Culturele
Zondagen On Tour

Op zaterdag 12 juli heeft het Milieucentrum
meegedaan aan de Culturele Zondag CZ
On Tour. Het Milieucentrum was present
op de speciale routemarkt die op het Domplein werd ingericht, waar bezoekers terecht konden voor: bomengids Zochergroen,
de Vlindergids,
Stiltewandelingen,
FortenApp en Gek
op het Merwedekanaal.

Groenprogramma en Magie
overleg

Milieucentrum Utrecht hecht belang aan
de kwantiteit en kwaliteit van het groen in
de stad en stimuleert groene initiatieven en
anticipeert op bedreigingen. Dit gebeurt
door ondersteuning van bewonersgroepen
en het zorgen voor goede informatieverspreiding. Het Milieucentrum participeert
ook actief in het MAGIE-overleg, waarin
groengroepen en gemeentelijk medewerkers het groenbeleid afstemmen. De
invulling wordt verzorgd door de projectmedewerker Groen, die naast de uitvoering
van diverse groenprojecten, belast is met
het (kritisch) volgen, reﬂecteren en verbinden op het thema “Groen in de Stad”.
Indien noodzakelijk en soms zelfs op verzoek spreekt het MCU ook in of levert een
zienswijze aan voor een Raads Informatie
Avond - RIA.

Natuur en Milieuplatform
Leidsche Rijn (NMPLR)

Het NMPLR houdt
zich actief bezig met
de ecologische en
milieukundige invulling van het stadsdeel Leidsche Rijn.
Het Milieucentrum
voert het secretariaat
van dit bewonersplatform waarin naast het
MCU, de Vereniging Landschapsbeheer
Vleuten-De Meern actief is, en er zijn individuele personen en andere lokale organisaties in verenigd.
Het NMPLR organiseert onder meer
thema-avonden. In 2014 is in het belang
van bomen, ecologie en duurzame ruim-

telijke ontwikkeling meerdere malen een
zienswijze aangeleverd of ingesproken.
Luchtkwaliteit, verlichting van paden en
horizonvervuiling stonden eind 2014 op de
agenda. Er worden nu afspraken gemaakt
om enkele duizenden lantarenpalen in
Leidsche Rijn van boven lichtdicht te
maken.

Balkontuinieren

In het voorjaar heeft het Milieucentrum een
cursus Natuurlijk Balkontuinieren georganiseerd. Hiervoor bleek zoveel belangstelling
dat we een tweede hebben gehouden en
ook die was volgeboekt. Eco-hovenier
Roos Broersen verzorgde de cursus van
2 avonden. Aan de hand van aspecten als
vormgeving, keuze van bakken, omgaan
met de beperkte ruimte en speciﬁeke omstandigheden, plantenkennis en ziekten en
plagen kregen cursisten handvatten aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan. In
aansluiting daarop is door het Milieucentrum opgerichte de Facebookgroep Kosta
Balkonia opgericht, waarop tips, ideeën en
vragen kunnen worden gedeeld.

Nationale Tuinontwerpdag

Op vrijdag 11 april vond de jaarlijkse Nationale Tuinontwerpdag plaats. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitecten bieden dan
overal in het land gratis tuinadvies aan. In
samenwerking met Milieucentrum Utrecht bood het gerenommeerde Utrechtse
bureau TLU Landschapsarchitecten dit jaar
gratis schetsadvies aan particulieren en
initiatieven die hun tuin of buurt in Utrecht
of omgeving willen vergroenen.

Open Tuinendag

In juni vond de vierde editie van de Open
Tuinendag Utrecht plaats. Bijna vijftig
bijzondere tuinen en binnenhoven van
particulieren, musea en instellingen openden hun poorten voor bezoekers. Ook het
Milieucentrum deed mee en opende haar
tuindeuren. Ook het aansluitende Pauwenhof was te bezichtigen. In het Milieucentrum zelf gaven eco-hoveniers en tuinontwerpers van de vereniging Wilde Weelde
gratis tuinadvies aan bezoekers (zo’n 350),
opgeluisterd door streekproducten van
Lekker Utregs.

Aan de slag voor stadsbijen en
educatieve bijenstal

In samenwerking met de Bijenhoudersvereniging Utrecht organiseerde het Milieucentrum in juni de cursus “Aan de slag voor
stadsbijen”. Deze gaf een inleiding over het
leven van bijen en wat imkeren met zich
meebrengt en kwamen de mogelijkheden
aan bod om in eigen tuin of buurt meer te

doen voor wilde bijen.
De cursus maakt deel uit van het project
waarbij we begin 2015 een oefen-bijenstal
realiseren voor de Bijenhoudersvereniging
waar de vereniging weer nieuwe hobbyimkers kan opleiden. De bijenstal zal gebouwd worden in de Gagelsteede (Overvecht) samen met de cursisten.

Klimaat en Energie
Energie U

Begin 2013 is het
Utrechts bewonersinitiatief op gebied
van hernieuwbare
energie, Energie U,
ingetrokken in ons
pand aan de Oudegracht 60. We bieden
hen op dit moment op vrijdag kantoorruimte en de mogelijkheid in de avonduren
te vergaderen. Gezien de overeenkomsten
in doelstelling op gebied van duurzame
energie van de beide stichtingen, ligt een
samenwerking tussen beide organisaties
voor de hand.

Klimaatbos

De gemeente Utrecht werkt vanaf 2009
met de Stichting Vriendschapsband
Utrecht-León in Nicaragua en Stichting
Milieucentrum Utrecht aan de aanplant
van een zogenaamd Klimaatbos in León.
Milieucentrum Utrecht heeft de afgelopen
jaren als rechtspersoon (stichting) de rol
van aanjager en katalysator gespeeld. Eind
2014 werd zeker dat de in León gebonden CO2 erkend en met Gold Standard
gecertiﬁceerd wordt. Daarmee wordt de
mogelijkheid om het bos de komende jaren
uit te breiden werkelijkheid. De in 2013
gerealiseerde educatieve expositie over het
Klimaatbos was (link: www.klimaatbosleon.nl) op verschillende locaties (zoals
enkele steedes) te zien, ook was hij dit
voorjaar te bewonderen in de Centrale
Bibliotheek aan de Oudegracht.

Duurzame Mobiliteit
Ring Utrecht - A27 / A12

De verbreding van de Ring Utrecht (A12/
A27/NRU) houdt de bewoners en milieubeweging van Utrecht al een paar jaar bezig.
Diverse bewoners overleggen, Milieucentrum Utrecht, Milieufederatie Utrecht
en Kracht van Utrecht bundelen in de
vorm van Kerngroep Ring Utrecht A27, de
krachten.
Voor Ring Utrecht A27 is het jaar samen
te vatten als het verder uitwerken van een
planproces in de al ingeslagen richting.

gemeente – Opstart van een Utrechts
klimaatbos en versterking van het bos en
het rendement in León Nicaragua
● Onze basistaken – vraagbaak – milieuwijzer – nieuwsbrieven – website en groene
activiteiten agenda
MCU is ook eigenaar of initiatiefnemer van
Lekker Utregs, Eetbaar Utrecht, Natuur- en
Milieuplatform Leidsche Rijn, Klimaatbos
León en Milieuwijzer Utrecht.
Roland Pereboom, directeur MCU

Wat doet het Milieucentrum?
Milieucentrum Utrecht is hèt centrum
voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor de stad Utrecht en omgeving.
Het geeft voorlichting over milieuzaken,
ondersteunt plaatselijke bewoners- en
milieu-groepen en voert eigen projecten
uit op het gebied van milieu, mobiliteit,
voeding en natuur.
Bij het Milieucentrum kun je terecht voor
advies en informatie. Via helpdesk en
site komt u achter de antwoorden op de
meeste milieuvragen.
Milieucentrum Utrecht zorgt voor de stedelijke verspreiding van de bekende nee-ja
of nee-nee brievenbussticker en buiten
kantooruren is het mogelijk vergaderruimtes te huren.

tra (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)
● De gemeente Utrecht, afdelingen Verkeer
en Vervoer en GG&GD (Eetbaar Utrecht,
NMPLR en Dag van de Stadslandbouw)
● Studievereniging Storm (verkiezingsdebat in Hoog Catharijne en regiovoedsel op
de Uithof)
● Urban Pilots (Dag van de Stadslanbouw)
● Lekker Utregs en stichting Lekker Utregs
● Vriendschapsband Utrecht León en
afdeling BIS van de gemeente Utrecht
(Klimaatbos León)
● De Wilde Weelde (Cursus Balkontuinieren en Open Tuinendag)
● TLU Landschapsarchitecten (Nationale
Tuinontwerpdag)
● Bijenhoudersvereniging – NMC - Aan de
slag met Stadsbijen
● Stichting Open Tuinendag Utrecht (Open
Tuinendag)
● Stichting Aarde, Platform Duurzame en
Sociale Economie en de provincie Utrecht
(conferentie De Grote Transitie Utrecht)
● Diverse bewonersoverleggen langs de
A27 (Kerngroep Ring Utrecht) en de NMU
● Projectleiding Gemeente Utrecht - Ring
Utrecht, Provincie en Rijkswaterstaat en
adviesbureaus
● Daarnaast werken we samen met lokale
partners als de diverse wijkbureaus en wijkraden, Vrienden van Amelisweerd, Kracht
van Utrecht, stichting Soesa, Landschapsbeheer Vleuten De Meern, Vrienden van
het Maximápark, Fietsersbond Utrecht en
NL en nog een aantal meer.

Speerpunten en
activiteiten
Informatievoorziening

Opfrisbeurt Milieucentrum
Utrecht

Dit jaar heeft het MCU een opfrisbeurt van
haar pand uitgevoerd die goed past bij de
30- jarige leeftijd die wij eind 2013 behaalden. Dit is gebeurd met hulp van vrijwilligers en met hergebruik van het meeste
meubilair. De bibliotheek is inmiddels uit
het hart van ons Milieucentrum verdwenen
en heringericht als centrale werk- en
vergaderruimte. We richten ons nu meer
op nieuwe samenwerking met partners en
zelfstandigen in de, naar wij hopen, meer
duurzame nieuwe economie. Dat betekent
meer coalities en samenwerkingsverbanden, meer ZZP’ers, meer telewerken en
meer digitale communicatie met derden
binnen en buiten ons pand.

Partners

Het Milieucentrum zoekt vaak samenwerking met anderen om meer impact te
genereren. Het is beter de krachten te
bundelen dan dat iedereen zijn eigen
wiel uitvindt. In 2014 hebben we binnen
projecten samengewerkt met de volgende
partners:
● De drie andere grootstedelijke Milieucen-

De laatste jaren is de informatievoorziening die het Milieucentrum verzorgt voor de
Utrechters zo goed als volledig gedigitaliseerd. Alleen de tweemaandelijkse uitgave
van het Utrechts Milieublad is nog een
papieren productie. Natuurlijk kan men ons
nog steeds bellen voor vragen of informatie
en kan men nog steeds binnenlopen om
een van de voorlichtingsfolders uit ons welgevulde assortiment mee te nemen, maar
verreweg de meeste informatie gaat via de
websites die het Milieucentrum beheert
(www.mcu.nl informatie en nieuws over
het Utrechts milieu, www.lekkerutregs.nl
over regionalisering van de voedseleconomie, www.klimaatbos-leon.nl over het
klimaatbos in zusterstad León in Nicaragua en www.eetbaarutrecht.nl over
stadslandbouw). Daarnaast houden we
de Utrechters op de hoogte middels onze
digitale nieuwsbrief MCU-NU die vier keer
per jaar verschijnt, Twitter en Facebook.

Milieuwijzer

Begin 2013 introduceerde Milieucentrum
Utrecht op haar website www.mcu.nl de
Milieuwijzer Utrecht, een groene vraagbaak
voor natuur- en milieuzaken in en rond
de stad Utrecht. Dit jaar is de Milieuwijzer
uitgebreid met twee nieuwe categorieën:
Natuurvriendelijk tuinieren en Bloemisten

bloempluktuinen. Dit vanzelfsprekend
naast de uitbreiding en actualisatie van de
bestaande categorieën.

Milieuagenda

Al ruim 10 jaar verzorgt het Milieucentrum
de Utrechtse groene agenda, waarin zeer
veel activiteiten op het gebied van natuur
en milieu in onze stadsregio te vinden zijn.
Zowel de recreatieve uitjes als de meer
inhoudelijke bijeenkomsten en presentaties zijn hier in te vinden. De agenda
wordt zowel fysiek (tweemaandelijks in het
Utrechts Milieublad) als digitaal (via de site
www.mcu.nl) gepubliceerd.

Milieucentrum Utrecht en de
gemeenteraadsverkiezingen

De Grote Transitie Utrecht

Op dit symposium dat op 19 november
gehouden werd, werden de kansen op en
ontwikkeling van een andere economie
belicht. Het symposium werd geopend
door gedeputeerde Mariëtte Pennarts.
Daarna was het woord aan de keynote
speaker Klaas van Egmond. Hij verbaasde
zich er over dat het boekje Small is Beautiful van begin jaren ’70 nog steeds zo
actueel is. Hebben wij er niets van opgestoken?
Na een korte pauze waren er een aantal blokken waarin kansen, inspirerende
initiatieven en slimme oplossingen werden
gepresenteerd en bediscussieerd. Met de
opbrengst uit de discussies werd aan het
slot een aantal acties geformuleerd die er
voor moeten zorgen dat het symposium
niet alleen bij woorden en goede bedoelingen blijft.

Groen in de Stad
Milieucentrum Utrecht vindt het belangrijk
dat zo veel mogelijk mensen participeren
in de democratie. In dat kader hebben
we in 2014 een kieswijzer samengesteld
waarin de duurzaamheidsstandpunten
van de deelnemende partijen op een rijtje
zijn gezet. De kieswijzer laten we voorlopig
online staan, zodat u zelf kunt monitoren in
hoeverre de partijen zich houden aan hun
verkiezingsbeloften. Daarnaast heeft het
Milieucentrum samen met de Studentenvereniging Storm een verkiezingsdebat
georganiseerd. Het debat vond plaats op
een zeer bijzondere plek: in het hart van
winkelcentrum Hoog Catharijne, bij het
Radboudkwartier. Een verslag en een foto
impressie van dit levendige debat, geleid
door Elisabeth van den Hoogen, is op
www.mcu.nl te vinden.

Milieucentrum op Culturele
Zondagen On Tour

Op zaterdag 12 juli heeft het Milieucentrum
meegedaan aan de Culturele Zondag CZ
On Tour. Het Milieucentrum was present
op de speciale routemarkt die op het Domplein werd ingericht, waar bezoekers terecht konden voor: bomengids Zochergroen,
de Vlindergids,
Stiltewandelingen,
FortenApp en Gek
op het Merwedekanaal.

Groenprogramma en Magie
overleg

Milieucentrum Utrecht hecht belang aan
de kwantiteit en kwaliteit van het groen in
de stad en stimuleert groene initiatieven en
anticipeert op bedreigingen. Dit gebeurt
door ondersteuning van bewonersgroepen
en het zorgen voor goede informatieverspreiding. Het Milieucentrum participeert
ook actief in het MAGIE-overleg, waarin
groengroepen en gemeentelijk medewerkers het groenbeleid afstemmen. De
invulling wordt verzorgd door de projectmedewerker Groen, die naast de uitvoering
van diverse groenprojecten, belast is met
het (kritisch) volgen, reﬂecteren en verbinden op het thema “Groen in de Stad”.
Indien noodzakelijk en soms zelfs op verzoek spreekt het MCU ook in of levert een
zienswijze aan voor een Raads Informatie
Avond - RIA.

Natuur en Milieuplatform
Leidsche Rijn (NMPLR)

Het NMPLR houdt
zich actief bezig met
de ecologische en
milieukundige invulling van het stadsdeel Leidsche Rijn.
Het Milieucentrum
voert het secretariaat
van dit bewonersplatform waarin naast het
MCU, de Vereniging Landschapsbeheer
Vleuten-De Meern actief is, en er zijn individuele personen en andere lokale organisaties in verenigd.
Het NMPLR organiseert onder meer
thema-avonden. In 2014 is in het belang
van bomen, ecologie en duurzame ruim-

telijke ontwikkeling meerdere malen een
zienswijze aangeleverd of ingesproken.
Luchtkwaliteit, verlichting van paden en
horizonvervuiling stonden eind 2014 op de
agenda. Er worden nu afspraken gemaakt
om enkele duizenden lantarenpalen in
Leidsche Rijn van boven lichtdicht te
maken.

Balkontuinieren

In het voorjaar heeft het Milieucentrum een
cursus Natuurlijk Balkontuinieren georganiseerd. Hiervoor bleek zoveel belangstelling
dat we een tweede hebben gehouden en
ook die was volgeboekt. Eco-hovenier
Roos Broersen verzorgde de cursus van
2 avonden. Aan de hand van aspecten als
vormgeving, keuze van bakken, omgaan
met de beperkte ruimte en speciﬁeke omstandigheden, plantenkennis en ziekten en
plagen kregen cursisten handvatten aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan. In
aansluiting daarop is door het Milieucentrum opgerichte de Facebookgroep Kosta
Balkonia opgericht, waarop tips, ideeën en
vragen kunnen worden gedeeld.

Nationale Tuinontwerpdag

Op vrijdag 11 april vond de jaarlijkse Nationale Tuinontwerpdag plaats. Leden
van de Nederlandse Vereniging voor Tuinen Landschapsarchitecten bieden dan
overal in het land gratis tuinadvies aan. In
samenwerking met Milieucentrum Utrecht bood het gerenommeerde Utrechtse
bureau TLU Landschapsarchitecten dit jaar
gratis schetsadvies aan particulieren en
initiatieven die hun tuin of buurt in Utrecht
of omgeving willen vergroenen.

Open Tuinendag

In juni vond de vierde editie van de Open
Tuinendag Utrecht plaats. Bijna vijftig
bijzondere tuinen en binnenhoven van
particulieren, musea en instellingen openden hun poorten voor bezoekers. Ook het
Milieucentrum deed mee en opende haar
tuindeuren. Ook het aansluitende Pauwenhof was te bezichtigen. In het Milieucentrum zelf gaven eco-hoveniers en tuinontwerpers van de vereniging Wilde Weelde
gratis tuinadvies aan bezoekers (zo’n 350),
opgeluisterd door streekproducten van
Lekker Utregs.

Aan de slag voor stadsbijen en
educatieve bijenstal

In samenwerking met de Bijenhoudersvereniging Utrecht organiseerde het Milieucentrum in juni de cursus “Aan de slag voor
stadsbijen”. Deze gaf een inleiding over het
leven van bijen en wat imkeren met zich
meebrengt en kwamen de mogelijkheden
aan bod om in eigen tuin of buurt meer te

doen voor wilde bijen.
De cursus maakt deel uit van het project
waarbij we begin 2015 een oefen-bijenstal
realiseren voor de Bijenhoudersvereniging
waar de vereniging weer nieuwe hobbyimkers kan opleiden. De bijenstal zal gebouwd worden in de Gagelsteede (Overvecht) samen met de cursisten.

Klimaat en Energie
Energie U

Begin 2013 is het
Utrechts bewonersinitiatief op gebied
van hernieuwbare
energie, Energie U,
ingetrokken in ons
pand aan de Oudegracht 60. We bieden
hen op dit moment op vrijdag kantoorruimte en de mogelijkheid in de avonduren
te vergaderen. Gezien de overeenkomsten
in doelstelling op gebied van duurzame
energie van de beide stichtingen, ligt een
samenwerking tussen beide organisaties
voor de hand.

Klimaatbos

De gemeente Utrecht werkt vanaf 2009
met de Stichting Vriendschapsband
Utrecht-León in Nicaragua en Stichting
Milieucentrum Utrecht aan de aanplant
van een zogenaamd Klimaatbos in León.
Milieucentrum Utrecht heeft de afgelopen
jaren als rechtspersoon (stichting) de rol
van aanjager en katalysator gespeeld. Eind
2014 werd zeker dat de in León gebonden CO2 erkend en met Gold Standard
gecertiﬁceerd wordt. Daarmee wordt de
mogelijkheid om het bos de komende jaren
uit te breiden werkelijkheid. De in 2013
gerealiseerde educatieve expositie over het
Klimaatbos was (link: www.klimaatbosleon.nl) op verschillende locaties (zoals
enkele steedes) te zien, ook was hij dit
voorjaar te bewonderen in de Centrale
Bibliotheek aan de Oudegracht.

Duurzame Mobiliteit
Ring Utrecht - A27 / A12

De verbreding van de Ring Utrecht (A12/
A27/NRU) houdt de bewoners en milieubeweging van Utrecht al een paar jaar bezig.
Diverse bewoners overleggen, Milieucentrum Utrecht, Milieufederatie Utrecht
en Kracht van Utrecht bundelen in de
vorm van Kerngroep Ring Utrecht A27, de
krachten.
Voor Ring Utrecht A27 is het jaar samen
te vatten als het verder uitwerken van een
planproces in de al ingeslagen richting.

De patstelling tussen de minister en het
Utrechts college bleef. Utrecht stad is
voorstander van een andere mobiliteitsvisie
en bereikbaarheidsstrategie dan de minister. Het MCU en de bewonersoverleggen
blijven van mening dat goede doorstroming
ook bij 80 km/h realiseerbaar is en dat de
geplande investering economisch onverantwoord is.
Eind 2014 is een begin gemaakt met het
landschapsplan voor de Ring Utrecht,
hierin wordt de inrichting van passages,
groencompensatie, ecologie en geluidswallen op hoofdlijnen vastgelegd.
De Kerngroep Ring, onder voorzitterschap
van het MCU, overlegt regelmatig, ook met
de Utrechtse wethouder (inmiddels ieder
kwartaal) en Rijkswaterstaat. En in 2014
sprak het MCU meermalen in en leverde
zienswijzen aan voor RIA’s over de Ring en
luchtkwaliteit in Utrecht. Kerngroep voorzitter Roland Pereboom werd mede naar
aanleiding van het gezamenlijk opgestelde
persbericht met zienswijze op de MKBA en
voorkeursvariant op Radio 1 geïnterviewd.

Regionale voedseleconomie
Lekker Utregs

2014 is voor Lekker
Utregs, de door het
MCU en samen met
Stichting Aarde geïnitieerde campagne voor
regionalisering
van de voedseleconomie, een druk jaar
geweest.
Hieronder de belangrijkste activiteiten en
producten:

Kerstmarkten Lekker Utregs
regioproducten

Sinds 2010 organiseert het MCU voor
Lekker Utregs kerstmarkten, onder meer
voor de medewerkers van de provincie
Utrecht. Op hun eigen locatie kunnen zij
een kerstpakket met duurzame Utrechtse
regioproducten bij elkaar ‘shoppen’.
Zowel de medewerkers als de producenten
vinden de formule een groot succes en
besloten Lekker Utregs en de producenten
om dit concept ook aan anderen aan te
bieden. In 2014 zijn een aantal kerstmarkten georganiseerd in de gemeentehuizen
van Houten en Bunnik-Odijk, een bedrijf in
Maarssen en de provincie Utrecht.

Eetbaar Utrecht - Dag van de
stadslandbouw

Veel mensen weten
inmiddels dat in 2009
naast Lekker Utregs
een stadslandbouwinitiatief is ontstaan
onder de naam ‘Eetbaar Utrecht, netwerk
stadslandbouw’. In dat netwerk werken
tientallen initiatiefnemers samen om nieuwe
buurtmoestuinen en grotere stadslandbouwprojecten op poten te zetten. In het
kader van de Dag/Week van de Stadslandbouw
www.dagvandestadslandbouw.nl
organiseerde Urban Pilots, samen met het
MCU en stichting Aarde, de Publieksdag
‘Proef Eetbaar Utrecht’: 17 mei was een
‘zinderende zaterdag’ vol stadslandbouw.

Stadslandbouwkaart Utrecht
online!

De Stadslandbouwkaart Utrecht, een kaart
waarop iedereen zijn bestaande activiteit,
mogelijke locaties, moestuinen kan plaatsen, aanprijzen en vinden, werd begin 2014
online gezet. Handig als u een initiatief bij u
in de buurt zoekt. Ook is het mogelijk om
een plek aan te geven waar het mogelijk
zou zijn stadslandbouw te bedrijven.
We nodigen iedereen uit om zijn of haar
initiatief of locatie op de kaart te zetten. En
moedigen iedereen die in Stadslandbouw
geïnteresseerd is de kaart te gebruiken.
Op die manier creëren we het snelst een
handige tool voor iedereen, door iedereen!
(www.eetbaarutrecht.nl)

MCU personeel en
ﬁnancieel
Personeel

In 2014 bestond het MCU team uit vier
personen en een formatie van 2,4 fte.
Het MCU is daarmee niet in staat om alle
inhoudelijke werkvelden voldoende te
ondersteunen en monitoren. In een grote
stad als Utrecht is veel meer werk dan we
aankunnen. Lastig daarbij is dat aanvullende subsidies zich richten op producten.
Daarbij is dus weinig ruimte voor belangenbehartiging van duurzaamheidsaspecten.
Ook zijn steeds minder middelen beschikbaar voor een goede opzet en coördinatie
van (langer lopende) projecten.
Het MCU werkt met 4 à 5 man/vrouw
personeel, tussen de 25 à 30 vrijwilligers
en een bestuur van 5 personen. Prioriteren
en werken met gerichte vrijwillige inzet of
samenwerken met kleine zelfstandigen
biedt mogelijkheden, maar vergt ook extra
coördinatie, begeleiding en afstemming.

Financieel

Na 2 jaar met een positief resultaat, laat
2014 een tekort op de exploitatie zien.
We hebben een lastig jaar achter de rug,
waarin de begrote projectacquisitie niet
is gehaald. De ontstane onrust over onze

toekomst en het kleiner worden van het
team wreekt zich hier. We houden naast
projecten en productontwikkeling vast
aan onze basistaken en prioriteiten zoals
milieucommiunicatie, beleidsbeïnvloeding,
bewonersondersteuning (Kerngroep Ring
Utrecht A27/A12 en NMPLR) en deelname
aan overleggen (zoals het MAGIE) en RIA’s.
Inkomsten
(in € x 1.000)

2014

2013

2012

Basissubsidie

99

100

97

Projectsubsidies

42

130

213

Bijdragen NPL

47

47

47

Overige baten

13

11

8

201

288

365

154

171

175

Huisvesting

23

22

22

Organisatiekosten

29

37

38

Activiteitenkosten

12

50

111

2

3

9

220

283

355

Totaal
Uitgaven
(x 1.000)
Personeelslasten

Overige lasten
Totaal

Resultaat

-19

5

10

Naast de basissubsidie van de gemeente
zijn er bijdragen binnengekomen van (in
willekeurige volgorde) De Nationale Postcodeloterij, Provincie Utrecht, Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Bestuur Regio
Utrecht, Rabobank Stimuleringsfonds,
kfHeinfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame
Ontwikkeling (gem. Utrecht), Gemeente
Utrecht afdeling BIS, Gemeente Utrecht
afdeling GG&GD, Wijkbureau LR, en de
afdeling Milieu en Mobiliteit.

Jaarverslag

2014
Milieucentrum Utrecht in 2014; verandering, vernieuwing en nieuw beleid
2014 was een gemeenteraadverkiezingsjaar en daarmee ook een jaar
waarin het MCU werkte aan nieuw
beleid, nieuwe producten en zo mogelijk een nieuwe formule. Het gebied van
milieu en duurzaamheid is constant in
beweging. Dat is niet nieuw. Het Milieucentrum volgt dat al jaren. Communicatie, nieuwe producten en de grote
groep klein zelfstandigen (ZZP’ers)
spelen op dit moment een grote rol.
Burgerparticipatie en maatschappelijk
belang zijn individualistisch georganiseerd en de bijhorende communicatie is
chaotisch en onoverzichtelijk. De
Utrechter bindt zich vaak maar voor een
korte periode aan een onderwerp. Als
uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling, kiest het MCU voor behoud van
wat goed is en voor vernieuwing die
aansluit bij recente ontwikkelingen. Met
een klein team en zeer beperkt budget
is dat niet altijd eenvoudig.
Achter de schermen heeft het MCU aan
een opfrisbeurt van haar pand gewerkt.
Deze opfrisbeurt beperkt zich niet alleen
tot ons pand maar betreft ook ons beleid
en werkplan voor de komende jaren.
Mede door omstandigheden en recente
beleidsontwikkelingen is ons beleidsplan
voor de komende jaren nog in een afrondende fase.

Colofon

Uitgave Milieucentrum Utrecht, mei 2015
Tekst: Milieucentrum Utrecht
Voor meer informatie
Milieucentrum Utrecht
Oudegracht 60
3511 AS Utrecht
tel: (030) 2367 240
fax: (030) 2300 589
e-mail: info@mcu.nl
website: www.mcu.nl
Met dank aan:

Onze visie op onze rol en taak in de
toekomst lijkt niet op één lijn te zitten met
die van het in 2014 aangetreden Utrechts
College. In de bijlage van het coalitieakkoord wordt het voorstel gedaan de
gemeentelijke steun aan het Milieucentrum
te beëindigen. Geen leuk bericht voor ons.
Nog vervelender is dat dit in verband wordt
gebracht met de verzelfstandiging van
onze collega’s van Natuur en Milieu-Communicatie - Stadswerken. Het NMC, voor
velen van u beter bekend als de school
en kindertuinen en kinderboerderijen, de
Steedes, is per 1 januari 2015 stichting

Utrecht Natuurlijk geworden. Wij zetten in
op een vruchtbare samenwerking.
Het Milieucentrum begrijpt de uitspraak in
het coalitieakkoord niet. Blijkbaar is er onvoldoende zicht en kennis op de verschillen
tussen stichting MCU en Utrecht Natuurlijk.
Het MCU heeft ook, naast een geprivatiseerd NMC met een heel ander takenpakket en netwerk, een manifeste meerwaarde
voor en een toekomst in Utrecht. Ondanks
alle transparantie over onze organisatie
is blijkbaar niet altijd duidelijk wat we als
intermediaire belangenbehartiger allemaal
doen. Maar ook hoe we van een beperkt
gemeentelijk coﬁnancieringsbudget een
veel groter product voor de stad maken.
Kijk hiervoor nog eens op onze website en
lees dit jaarverslag MCU Toen 2014.
We richten ons in de toekomst nog meer
op nieuwe samenwerking met partners en
zelfstandigen in de meer duurzame nieuwe
economie. Dat betekent meer coalities en
samenwerkingsverbanden, meer ZZP’ers
meer telewerken, meer WiFi voor derden in
ons pand en indien mogelijk meer communicatie over leuke groene en duurzame
projecten in onze stad. Maar ook daar
waar milieukwaliteit, duurzaamheid en
leefkwaliteit onder druk staan, zijn we
onze rol en verantwoording blijven nemen,
adviseren en inspreken.
Gezien de recente ontwikkelingen is een
vooruitblik wel op zijn plaats. Voor 2015
staan de volgende activiteiten op de
agenda:
● Utrechts groene agenda – ecologie
in de stad en het groene netwerk - Cursus tuinieren en of balkontuinieren – het

ontwikkelen van speerpunten groenbeheer en ecologieadvies voor Utrecht
● Natuur- en Milieuplatform Leidsche
Rijn – bewonersoverleg en groene
duurzame ontwikkeling van de wijken
Leidsche Rijn en Vleuten De Meern –
publieksbijeenkomsten over groene en
duurzame kansen voor de wijken 9 en 10
● Ondersteuning netwerk Eetbaar
Utrecht – stadslandbouw kaart en website
– en de opstart van een cursus stadsimkeren met een nieuwe bijenstal
● Samenwerking met het inmiddels bij
ons gehuisveste Mobiliteitsplatform ‘De
Kracht van Utrecht’ – onderdeel van
de Vrienden van Amelisweerd. Aandacht
voor Luchtkwaliteit en ﬁjn stof, participatie
door het MCU in bereikbaarheid stationsgebied, tweede fase stationsgebied en het
jaarbeursterrein
● Bewonersoverleg Ring Utrecht A27/
A12 en Kerngroep Ring Utrecht –
begeleiding van het ontwerpproces van de
verbreding van de Ring Utrecht – afstemming met RWS, provincie en gemeente –
inbreng van milieu en bewonersbelangen in
diverse ambtelijke overleggen. In 2015 het
Ontwerp Tracé Besluit en MER en ‘dak op
de bak’ plannen
● Lekker Utregs – regionalisering van de
Utrechtse voedseleconomie – manifest
voor meer regionale afname van producten, een markthal en food hub en regionale
logistiek – Duurzame horeca, ‘Flairtje’ campagne – Lekker Utregs kerstmarkten
● Samewerking met Energie U – mogelijk versterking van aanbod duurzame
energiemaatregelen aan VvE’s
● Klimaatbos Utrecht – samenwerking
met Vriendschapsband Utrecht León, de
millennium doelen en Utrecht Fair Trade

