
Beleidsregels natuurvoorlichting en -educatie 2005 (en verder) 
 
1. Beleidsterrein 
Beleidstaak:      Natuurbescherming 
Beheerstaak:     Natuurvoorlichting/-educatie, functienummer 550.10 
 
2. Aanleiding subsidie 
De gemeente Zeewolde vindt het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan 
natuur- en milieueducatie. Dit belang is verwoord in het Milieubeleidsplan 
1996-2000 en in het milieuvoorlichtingsplan 2000.  
 
3. Uitgangspunten voor beleid 
In het milieuvoorlichtingsplan 2000 is een aantal uitgangspunten verwoord: 
- Milieu- en natuurvoorlichting heeft als functie het informeren van de 

burgers en recreanten van Zeewolde, het vergroten van deelname aan 
het politieke en bestuurlijke proces, het creëren van verinnerlijking, 
draagvlak en medewerking, rendementsverbetering van beleid en 
uitvoeringsmaatregelen en de promotie van de gemeente, het 
gemeentelijke beleid en de gemeentelijke organisatie; 

- Zeewolde kent unieke natuur- en milieuwaarden (nieuw land, open, ruim, 
schoon met landschappelijke en functionele variatie); 

- Specifieke aandacht is gewenst voor nieuwe bewoners, het basisonderwijs 
en de recreanten. 

 
4. Instellingen 
Het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie en het Instituut voor Natuur- 
en milieueducatie, afdeling Zeewolde. 
 
5. Doelstelling 
Stimuleren van het bewustzijn van de bevolking van Zeewolde van de waarde 
van de natuur in de huidige samenleving. Milieuvoorlichting en -educatie 
dienen geïntensiveerd te worden. 
 
6. Doelgroep 
Alle inwoners van Zeewolde met specifieke aandacht voor nieuwe bewoners 
(duidelijk maken van natuurwaarden in Zeewolde), recreanten en jeugd. 
 
7. Beoogd effect 
Bewoners en recreanten zijn zich bewust van de natuurwaarden, nemen deel 
aan te organiseren excursies en bezoeken exposities. De basisscholen krijgen 
regelmatig les op het gebied van natuur- en milieu. Nieuwe bewoners en 
recreanten worden geïnformeerd over de natuurwaarden van Zeewolde. 
 
Het is moeilijk om na te gaan of de ingezette producten/activiteiten van de 
beide instellingen leiden tot het beoogde effect. De producten/activiteiten 
leiden er in ieder geval toe dat de deelnemende mensen geïnformeerd 
worden wat een basis kan zijn voor het ontstaan van meer bewustzijn. 
 
8. Producten 
De te subsidiëren producten van het Consulentschap zijn de volgende: 
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- Aanvullen bestaande leskisten en ontwikkelen nieuwe leskisten voor 
basisonderwijs; 

- Ontwikkelen van catalogus voor basisonderwijs; 
- Ontwikkelen Nieuwsbrief Paardebloem voor basisonderwijs 

(verschijningsdatum 2 x per jaar); 
- Kosten vrijwillige schoolgidsen. 
 
De te subsidiëren producten van IVN-Zeewolde: 
- Begeleiden van basisonderwijs bij natuur- en milieueducatie; 
- Bevorderen natuur- en milieueducatie onder de jeugdleden van IVN; 
- Excursies en exposities voor burgers en recreanten.  
 
Uiteraard geldt de subsidievoor de activiteiten, zoals hierboven genoemd, en 
eventuele activiteiten die aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling. 
 
9. Prestaties 
Dit onderdeel zal in nader overleg met de instellingen bepaald worden. Het 
gaat met name om het aantal producten die zijn geleverd. 
 
10. Kwaliteit van het aanbod 
Als belangrijkste indicator voor de kwaliteit geldt de tevredenheid van 
derden over de aangeboden activiteiten. In het jaarverslag dient tevens 
aandacht geschonken te worden aan dit aspect. 
 
11. Subsidiegrondslag  
Op dit moment krijgt het Consulentschap een subsidie die is gebaseerd op 
een bedrag per inwoner.  
 
Gelet op de beperkte hoogte van het subsidiebedrag, de vrijwillige personele 
inzet bij IVN-Zeewolde en de moeilijkheid om het beoogde effect van de 
activiteiten en producten te meten, wordt er geen subsidiebedrag per 
product vastgesteld, maar wordt het complete activiteitenpakket per 
instelling gesubsidieerd.  
 
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget 100% prijsgevoelig is. 
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