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Ook voor het Milieucentrum Utrecht heeft de Covid-19 pandemie zijn stempel op het jaar 2020 
gedrukt. Het feit dat het een groot deel van het jaar niet mogelijk was om bijeenkomsten te 
organiseren zorgde ervoor dat het lastiger was om de eigen projectactiviteiten uit te voeren dan 
voorzien. Het bood wel tijd om wat dieper na te denken over onze missie, een beleidsplan vast te 
stellen en de mogelijkheid van nieuwe initiatieven te verkennen.

Het Milieucentrum is voor dekking van de vaste lasten voor een groot deel afhankelijk van de 
inkomsten uit zaalverhuur. Waar de overheid compensatieregelingen had voor verschillende soorten
ondernemers, bedrijven en organisaties bleek er geen regeling te zijn voor organisaties met een 
ideële doelstelling buiten de cultuursector. Enige tijd leek het erop dat de gemeentelijke overheid 
bereid was om het nadeel (gedeeltelijk) te compenseren, maar dat is in 2020 niet gerealiseerd. De 
onduidelijkheid hierover zorgde ook voor vertraging bij deze verslaglegging.

BELEIDSPLAN 2020-2021
Intensieve en geïnspireerde discussies leverden in april 2020 een nieuw beleidsplan op van het 
Milieucentrum. In dit beleidsplan ‘Samen voor een groene stad’ wordt helder verwoord dat 
participatie van en informatie voor de Utrechters op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid 
leidend zijn in het werk van het Milieucentrum. 

Wij danken hierbij de (tijdelijke) bestuursleden Hanneke van der Helm, Bas Nabers, Tim Jansma en 
adviseur Michiel Erkelens voor hun inbreng, naast uiteraard vrijwilligerscoördinator Peter 
Steerenberg en diverse meedenkende vrijwilligers. 

PROJECTEN
In de genoemde lastige omstandigheden is het wel gelukt om een aantal activiteiten in het kader van
Citizen Science project Meet je Stad uit te voeren en nieuwe activiteiten toe te voegen. Het in 2019 
gestarte project is voortgezet met deelnemers die meetkastjes solderen en in elkaar zetten om 
klimaatgegevens als temperatuur en luchtvochtigheid in hun omgeving te meten. Gelukkig waren in 

https://mcu.nl/wp-content/uploads/2020/05/Beleidsplan-Milieucentrum-Utrecht-2020-2021-1.pdf


de zomermaanden ook fysieke workshops mogelijk. Drie bijeenkomsten trokken meteen 
belangstelling en werden door zo’n 30 deelnemers bijgewoond. Maandelijkse fysieke en online 
inloopavonden trokken ook enkele tientallen deelnemers. 

Voor dit project was financiering toegezegd door de gemeente
Utrecht. De bedoeling was dat het project in januari 2021
afgesloten zou kunnen worden, wat gezien de omstandigheden
niet mogelijk was. Voor 2021 is een deel van de financiering
gereserveerd voor een aantal uitgestelde en afrondende
activiteiten. Intussen is er contact gelegd met de provincie
Utrecht om het project Snuffelfiets in 2021 over te nemen.

Samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
resulteerde in een uitbreiding van ons Citizen Science
programma. Met de provincie Utrecht werd afgesproken om in
2021 de ‘Snuffelfiets’ community uit te breiden naar zo’n 500
deelnemers. Daarmee wordt een start gemaakt van het
opstarten van community management voor meerdere
burgerwetenschap projecten en experimenten in het kader van
het mede door de provincie vormgegeven programma ‘Gezond
Stedelijk Leven’. In december startte ook een wervingsactie voor
‘Telraam’ voor het eerste provinciale experiment met 20 mensen die een Telraam meetkastje aan de
gevel installeren, dat de verkeersintensiteiten in de straat 24 uur per dag registreert.

In september verzorgde het projectenteam een duurzame introductieactie voor de 
studentenorganisatie STORM voor 60 eerstejaars studenten.

Na een eerste zeer succesvolle bijeenkomst over klimaatvriendelijk tuinieren in het MCU-pand 
organiseerde het Milieucentrum -van de nood een deugd makend- in de loop van 2020 een aantal 
vervolg webinars in samenwerking met Utrecht Natuurlijk en Energie U. Hierin werden kennis en 
ervaring gedeeld over onder meer klimaatadaptatie en klimaatvriendelijk tuinieren. Het aantal 
deelnemers was zelfs groter dan wanneer deze bijeenkomsten fysiek zouden hebben 
plaatsgevonden. Deze vorm van samenwerking biedt perspectief voor de toekomst.

Het project “Werk en groen in de wijk” blijkt in corona-omstandigheden moeilijk te realiseren en is 
voorlopig on hold gezet.



COMMUNICATIE
Ook in 2020 bleef een redactieteam Utrechters informeren over onze activiteiten en relevante 
ontwikkelingen op milieugebied in de stad. Een betrokken team zorgt dat de vorig jaar gelanceerde 
Milieuwijzer voortdurend up to date en uitgebreid is. 

VRIJWILLIGERS EN BESTUUR
De voortzetting van activiteiten onder deze niet eenvoudige omstandigheden danken wij aan de 
inzet van circa 40 vrijwilligers in de verschillende teams: Projectactiviteiten, communicatie, 
Milieuwijzer, balie en ondersteuning, en ICT.

Jos Cozijnsen nam in 2020 afscheid van het bestuur. Wij danken hem voor zijn inzet in de moeilijke 
herstartfase. Hij werd tijdelijk opgevolgd door Bas Nabers en Hanneke van den Helm, die een 
vruchtbare input leverden aan het Beleidsplan. Eind 2020 werd het bestuur aangevuld met Tim 
Smelik. Naast voorzitter Jos Kloppenborg en secretaris Erik Vleugel is André Vos betrokken als 
financieel ondersteuner.

FINANCIEN
Van de in 2019 verkregen bijdrage van de Nationale Postcodeloterij heeft het bestuur een deel 
gereserveerd en ingezet voor het dekken van kosten van projecten en activiteiten in 2020. Vanwege 
weggevallen inkomsten is de reservering gebruikt voor het betalen van vaste lasten als huisvesting, 
onkostenvergoeding voor vrijwilligers en internet kosten voor de informatieverstrekking via de MCU-
website en de Milieuwijzer. Zie verder onze Jaarrekening 2020.

Ook is dit jaar een bijdrage verkregen van het Prins Bernard Fonds voor het creëren van een hybride 
vergaderfaciliteit. De afrekening hiervan zal in 2021 plaatsvinden.


