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NME De Klyster brengt basisschoolkinderen in contact met de natuur, de omgeving en het landschap, en betrekt hen bij
duurzame thema’s, waardoor een belangrijke basis wordt gelegd voor gezond, duurzaam en milieubewust gedrag.
Het Klysterteam verzorgt natuuractiviteiten en duurzaamheidsprojecten in de overtuiging dat kennis van en
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert en aan de basis ligt van de duurzame samenleving.
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INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt het waarom van dit beleidsplan beschreven.
Voor u ligt het beleidsplan van NME De Klyster voor 2020-2024. Het laatste beleidsplan dateert van
2005. Hoog tijd voor een nieuw beleidsplan en hoog tijd om de balans op te maken en keuzes te
maken voor de toekomst van De Klyster.
Het terugkijken op de afgelopen jaren stemt enorm tevreden. De resultaten van de Klyster zijn
bijzonder en bemoedigend. De Klyster is uitgegroeid van een ‘eenmansbedrijf’ met op jaarbasis een
aantal activiteiten, tot een ‘bloeiend Centrum’ met op jaarbasis een breed scala aan NME-projecten
verzorgd door een team van vrijwilligers en projectmedewerkers. De groei staat echter niet stil, de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende vraag naar betrokkenheid
van De Klyster. Dit is toe te juichen, maar vraagt tegelijkertijd om het herijken van taken, inhouden
en de plaats van De Klyster binnen de gemeentelijke organisatie en beleid. Dat is nodig want de rek is
er na 20 jaar uit en de Klyster wil graag het goede behouden en mee met de nieuwe ontwikkelingen.
Waar staat De Klyster voor
De Klyster zet zich al vanaf 1996 in voor een groen, gezond en duurzaam Noordoost Friesland. Dit
doen wij door de natuur in de harten van kinderen te brengen. Wij laten jonge mensen actief ervaren
hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. In deze tijd waarin steeds minder jongeren in
contact komen met de natuur en waarin wij staan voor een aantal wereldwijde problemen, is NME
nog nooit zo hard nodig geweest.
NME gaat allang niet meer alleen over natuur, maar over alle thema’s die in relatie staan tot je fysieke
leefomgeving: voedsel, afval/grondstoffen, energie/klimaat, circulaire economie, water en
biodiversiteit. Juist op deze gebieden liggen voor onze gemeenten grote opgaven.
Drie stappen voor bestuurlijk draagvlak en besluitvorming
Het aantal NME-activiteiten en duurzaamheidsprojecten is in de loop der jaren onder invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen en politieke opportuniteit sterk gegroeid en het groeit nog steeds.
Het structurele budget en de externe subsidiegelden zijn daardoor niet meer toereikend voor de
financiering.
De Klyster wil de huidige werkwijze en financiering vastleggen en een inkijk geven in
ontwikkelingsmogelijkheden. Met dit beleidsplan stel ik daarom drie zaken aan de orde waarvoor
bestuurlijk draagvlak en besluitvorming nodig is om verder te kunnen. Deze drie stappen staan los
van elkaar en hebben ieder een eigen traject.
1. Vastleggen van de huidige werkwijze en organisatie van NME De Klyster in 2020.
2. Eenmalige financiële impuls voor:
a. actualisering Uitleencentrum
b. ontwikkeling nieuwsbriefapplicatie
c. vernieuwing PR materiaal
d. Educatie actuele projecten in 2020.
3. Herijking nieuwe taken en uitbreiding formatie en werkbudget t.b.v. uitvoering en coördinatie
NME De Klyster vanaf 2021
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Gemeentelijke Duurzaamheidsvisie
De Klyster is betrokken bij het verschijnen van de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie in het najaar
van 2020 en denkt tijdens de ontwikkeling van deze visie mee over de positionering van het NME
Centrum en een integrale aanpak naar een duurzame organisatie als onderdeel van het streven naar
een duurzame samenleving.
NME in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Hart voor een duurzaam Noordoost Friesland. De gemeenten streven naar een regio waar bewoners
-jong en volwassen- een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst:
groen, leefbaar en veerkrachtig. (Toekomstbeeld Noardeast Fryslân 2018). Met De Klyster heeft de
gemeente een instrument in handen om jongeren bij duurzaamheid te betrekken.
NME ons vak
De Klyster is dé educatie-expert die zich enthousiast en altijd in samenwerking met anderen inzet
om jongeren te betrekken bij de Natuur, het Landschap en Duurzaamheid. Wij richten ons op het
vertalen van actuele natuur- beleids- en duurzaamheidsthema’s voor jongeren van 4 tot 12 jaar.
De Klyster is de verbindende schakel tussen jeugd, gemeenten, en groene organisaties. Deze rol
willen wij behouden en graag versterken.

Marjolein Staal, NME-coördinator De Klyster, februari 2020

NB De Klyster is van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. We spreken van
‘Noordoost Friesland’ wanneer daarmee de geografische regio wordt aangeduid.
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NATUUR EN MILIEU EDUCATIE
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom NME van belang is en wat de kerntaken, doel, visie, en de
missie van De Klyster zijn.

Waarom NME
Het is wetenschappelijk bewezen dat jongeren die tijdens de basisschoolperiode NME hebben gehad,
later bewuster leven en meer bereid zijn duurzame keuzes te maken (onderzoek Wageningen
Universiteit 2003).
NME is een belangrijke schakel om de relatie van de jeugd met de natuur op te bouwen en verder te
versterken. Door NME wordt het fundament gelegd voor het latere consumptie- en leefpatroon.
Onderzoek toont aan dat NME de betrokkenheid bij natuur vergroot en zorgt voor duurzamer
gedrag op latere leeftijd, waarmee het een belangrijke bijdrage levert op het gebied van een
duurzame leefstijl, een gezonde leefomgeving en draagvlak voor natuur en duurzaamheidsbeleid
(Vitamine G, Kennisinstituut Alterra Wageningen 2009).
In deze tijd waarin steeds minder jongeren in contact komen met de natuur en waarin wij staan voor
een aantal wereldwijde problemen als de opwarming van de aarde, het opraken van de fossiele
brandstoffen, afname van de biodiversiteit, einde van de lineaire economie, overgewicht, het voeden
van steeds meer monden, is NME-educatie nog nooit zo hard nodig geweest.
Belangrijke thema’s
1
2
3
4
5
6

Klimaat en duurzame energie
Afval reductie en hergebruik, zwerfafval, circulaire economie
Gezond eten en duurzame voedselproductie
Groene leefomgeving, landschap en cultuurhistorie
Biodiversiteit
Water, waterberging, drinkwater, besparing

Missie
NME voor alle basisschoolleerlingen in Noordoost Friesland.
Visie
Draagvlak voor duurzaamheid krijg je door jongeren al op jonge leeftijd actief te betrekken bij de
natuur. De Klyster is dé educatie-expert die zich inzet om jongeren te betrekken bij de Natuur, het
Landschap en Duurzaamheid.
Doel NME
Hoofddoel van NME is basisschoolkinderen in contact brengen met de natuur, de omgeving en het
landschap, en hen betrekken bij duurzame thema’s, waardoor een belangrijke basis wordt gelegd
voor gezond, duurzaam en milieubewust gedrag nu en in de toekomst.
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Doelgroep
De doelgroep is het basisonderwijs. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn leerplichtig en gaan binnen de
gemeentegrenzen naar school, waardoor de beschikbare middelen optimaal ingezet worden.
Bovendien zijn kinderen op deze leeftijd leergierig en gevoelig voor NME. Daarnaast is het primair
onderwijs zodanig ingericht dat het vrij eenvoudig is om de school binnen te komen.
Leerkrachten hebben aangegeven (behoefte- en tevredenheidsonderzoek Bureau Noordtij 2019) dat ze
zeer tevreden zijn over het aanbod en dat ze zonder ondersteuning van De Klyster niet of nauwelijks
met de leerlingen naar buiten zullen gaan.
Kerntaken De Klyster
Het organiseren van een jaarlijks aanbod aan natuurexcursies en buitenactiviteiten en de ontwikkeling
van positieve kindervriendelijke duurzaamheidsprojecten voor basisschoolleerlingen in Noordoost
Friesland.
Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het basisonderwijs.
Leerlingen bewust maken van de natuur en het landschap dichtbij huis, zodat ze trots kunnen zijn op
waar ze vandaan komen.
Bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van de grote
duurzaamheidsthema’s door deze thema’s te vertalen in educatieve programma’s.
Deskundigheidsbevordering van medewerkers en samenwerkingspartners op het gebied van educatie
en duurzaamheid.
Plaats binnen gemeentelijk organisatie
De Klyster is een gemeentelijk NME-Centrum met ANBI-status, voor natuur- en
duurzaamheidseducatie van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De Klyster valt
organiek onder het cluster Duurzaamheid van de afdeling Dorpen en Wijken.
De Klyster vertaalt groene en duurzame beleidsthema’s in educatieve onderwijsprogramma’s en
draagt zo bij aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Bestuurders worden hierbij
actief betrokken. Kortgezegd, NME is gemeentelijk instrumentarium.
Het NME-Centrum zet zich al vanaf 1996 in voor een groen, gezond en duurzaam Noordoost
Friesland en bereikt vrijwel alle basisscholen.
De Klyster is de afgelopen 20 jaar gehuisvest in Damwâld op landschapsactiviteitencentrum
Botniahiem, heeft een Uitleencentrum, Praktijkveld (buitenlokaal), Kantoor en een kleine
Vergaderaccommodatie voor de vrijwilligers.
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HUIDIGE WERKWIJZE EN ORGANISATIE NME DE KLYSTER
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze De Klyster haar NME-taak organiseert en uitvoert.

DOELGROEP EN AANPAK
Het Basisonderwijs
2.1

In Noordoost Friesland is grote behoefte aan een organisatie die het basisonderwijs ondersteunt bij
NME en die tevens kwaliteit levert en de regio kent (behoefteonderzoek Noordtij 2019). De Klyster
faciliteert en stimuleert het basisonderwijs in de lessen natuur en duurzaamheid m.b.v. een
Uitleencentrum en Activiteitenaanbod.
De Klyster is dé educatie-expert die zich enthousiast en altijd in samenwerking met anderen inzet
om scholen te ondersteunen en faciliteren. Onze NME-producten sluiten aan bij het curriculum en
de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat het niet extra is maar in plaats van.
De Klyster organiseert activiteiten altijd binnen de eigen gemeentegrenzen om zo de leerlingen
bewust te maken van de natuur en het landschap dichtbij huis.
De Klyster streeft er naar om ieder jaar 100 procent van de scholen te bereiken. In de gemeenten
Noardeast-Fryslân zijn 52 scholen voor basisonderwijs met in totaal ongeveer 6.000 leerlingen. NME
bereikt naast de primaire doelgroep ook de ouders en/of verzorgers..
Alle 52 scholen zijn vrijwillig lid van De Klyster en betalen een vast bedrag per jaar en voor deelname
aan activiteiten een bedrag per leerling.
Pedagogisch-didactische methode
Kinderen van 4 t/m 12 betrekken bij de natuur kan het beste door ervaringsgericht leren. Dat
betekent dat leerlingen actief de natuur moeten beleven in én vooral ook buiten het klaslokaal met
hoofd, hart en handen (Alblas, A. (1999) Didactische uitgangspunten voor NME Universiteit Wageningen.)
Kinderen van 4 t/m 12 betrekken bij duurzaamheid kan het beste door ontdekkend en onderzoekend
leren. Dat betekent dat leerlingen op een positieve en creatieve manier betrokken moeten worden
bij duurzame thema’s en dat ze uitgedaagd worden om zelf na te denken en oplossingen te zoeken
(handelingsperspectief). (van der Waal, M. E., & Wals, A. E. J. (2009). Onderzoek inspirerende
werkvormen en leeromgevingen (ILO) voor NME organisaties. Wageningen: Universiteit Wageningen).
Natuur in Noordoost Friesland
In Noordoost Friesland liggen een paar bijzondere natuurgebieden Nationaal park Lauwersmeer,
Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden, It Bûtefjild, Wereld Erfgoed Het Wad.
In Noordoost Friesland hebben wij een gevarieerd klei-, terpen en woudenlandschap dat rijk is aan
cultuurhistorie.
Leerkrachten wonen niet meer automatisch in de omgeving van de school waar ze lesgeven. Dit
maakt dat leerkrachten doorgaans niet bekend zijn met de natuurgebieden in de regio. De Klyster
organiseert de activiteiten daarom juist in natuurgebieden én dichtbij huis, zodat jongeren bewust
worden van de natuurwaarden in hun eigen leefomgeving en er trots op kunnen zijn.
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2.2

BETROKKEN PARTIJEN BIJ DE UITVOER VAN DE NME-TAAK

wethouders

Vrijwilligers,
natuurgidsen,
wadgidsen
Klyster

Cluster
Duurzaamheid,
ambtenaren
circulair, groen,
etc.

IVN
natuureducatie
Friesland

NMEcoordinator en
Bureaumedewerker

De
Kyster

Groene
verenigingen,
SBB, Fryske
Gea, LBF

Comite van
Aanbeveling

Stifting Freonen
fan De Klyster

Landelijke
NME-netwerk

Projectmedewerkers
Klyster

Scholenetwerk en
NMEcontactpersonen

NME-Centra
Friesland

Al deze partijen vormen het klysterkrachtenveld dat bijdraagt aan het realiseren van het doel
basisschoolleerlingen in contact te brengen met de natuur, de omgeving en het landschap en hen te
betrekken bij duurzame thema’s, waardoor een belangrijke basis wordt gelegd voor gezond,
duurzaam en milieubewust gedrag nu en in de toekomst.
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Het Klysterteam
Het Klysterteam is een hechte en betrokken groep professionals en vrijwilligers die allemaal een
band met de natuur hebben en dit graag over willen dragen aan de jongere generatie. Het
klysterteam bestaat uit: 2 vaste medewerkers (samen 1 fte), op jaarbasis gemiddeld 5
projectmedewerkers (freelancers) en13 vrijwilligers.
Vrijwilligers
De Klyster werkt met een groep vaste vrijwilligers. Het grootste deel van deze vrijwilligers is
gecertificeerde natuur- en/of wadgids. Een ander deel van de vrijwilligers verricht hand- en
spandiensten bij De Klyster, zoals timmeren, lesmateriaal controleren en schoonmaken, assisteren bij
excursies, etc. Zij vinden een zinvolle invulling van hun tijd in het doen van dit vrijwilligerswerk.
Alle vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd, hebben een VOG en een vrijwilligerscontract bij De
Klyster. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de regelgeving van de
Rijksoverheid.
De Klyster is een belangrijke thuisbasis voor deze 13 vrijwilligers, die aan het vrijwilligerswerk hun
maatschappelijke status ontlenen.
Stifting Freonen fan De Klyster
Stifting freonen fan De Klyster is een stichting met een eigen bestuur met als doel het ondersteunen
van De Klyster door subsidie aan te vragen voor grote projecten. Het bestuur doet dit op vrijwillige
basis.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Adviserend lid:

dhr. Bertus Mulder, ex gedeputeerde Provinsje Fryslân
dhr. Durk Holwerda, Plattelânsprojekten, Provinsje Fryslân
dhr. Thom Feddema, Greidfûgeldeskundige
dhr. Oege Jan Reitsma, notaris en bestuurder
mevr. Sippy Tigchelaar, Documentairemaakster oa Omrop Fryslân
mevr Marjolein Staal, oprichter van de stichting en NME-coördinator

Bedrijven en particulieren kunnen Freon fan De Klyster worden. Op jaarbasis betalen de freonen een
van te voren per organisatie afgesproken vriendenbijdrage.
Voorbeelden van projecten die het Freonenbestuur heeft gefinancierd de afgelopen jaren:
2017

Bermtoeristen

2017

Voorleesactie Voeding

2018

Underweizzz

2018
2019

Kanoet
Eendenkooien

Project over de natte as en Ecologische
Hoofdstructuur in het Bûtefjild
Project voor Dag van de Duurzaamheid,
waarbij bestuurders verhaal voorlezen
Project bloemen, bijen, bermen en
biodiversiteit i.k.v. Culturele Hoofdstads
Voorstelling Kanoet over het Wad
Project over oude cultuurhistorische
landschapselementen
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Comité van Aanbeveling
De Klyster heeft een comité van aanbeveling met daarin een aantal prominente Friezen die hun
goede naam verbinden aan De Klyster.
dhr. Henk Kroes
dhr. Johan de Jong
dhr. Syb van der Ploeg
mevr. Nynke Rixt Jukema
mevr. Sippy Tigchelaar

Voormalig voorzitter Friese Elfsteden en directeur Fryske Gea
Bioloog, schrijver, vogeldeskundige, voorzitter landelijke kerkuilgroep
Friese zanger en ambassadeur van de Grutto
Duurzaam architecte
Documentairemaakster o.a. Omrop Fryslân

Het comité doet dit op vrijwillige basis en geeft acte de presence tijdens persmomenten.
Samenwerking
De Klyster werkt nauw samen met:










De vier Friese NME-Centra
Natuurmuseum Leeuwarden
IVN-natuureducatie Provincie Fryslân
Staatsbosbeheer
It Fryske Gea
Landschapsbeheer Friesland
It Wetterskip
Vogelwacht
De Waddenvereniging

Terreinbeheerders en lokale groene organisaties doen regelmatig een beroep op De Klyster
vanwege de expertise op het gebied van educatie én het scholennetwerk dat De Klyster
onderhoudt. De Klyster vormt met NDE-Centrum Pingo & Pet van Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel een netwerkorganisatie.
Landelijke en provinciale NME-netwerken
De Klyster participeert in landelijke, provinciale en regionale netwerken, teneinde op de hoogte te
blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, NME-trends en de op handen zijnde
regelgeving vanuit de Rijksoverheid:





landelijke netwerken: GDO, (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkelingen), en Landelijke
Vereniging IVN.
provinciaal NME-netwerk Friesland, waarin de Provincie Friesland wordt vertegenwoordigd
door IVN Natuureducatie Noord* (*IVN heeft opdracht de NME-centra te adviseren en
ondersteunen. Onder andere met professionalisering, uitwisseling, kennisbevordering etc. )
De NME-coördinator bezoekt netwerk- en studiedagen en de vier belangrijkste vak
symposia t.b.v. deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling.
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Scholennetwerk en NME-contactpersoon
De Klyster heeft in Noordoost Friesland een sterk scholennetwerk opgebouwd. Alle scholen zijn lid
van de Klyster en hebben een NME-contactpersoon aangewezen als aanspreekpunt. De scholen
kennen ons en wij kennen de scholen.
De afgelopen 5 jaar bereikte De Klyster tussen de 94% en 100% van de scholen.
De KLYSTER
Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2.3

Uitleningen
97
97
82
102
28

Activiteiten
212
216
303
191
168

Scholen (totaal)
52
53
53
53
52

Scholen (bereikt)
51
52
53
50
51

%
98%
98%
100%
94%
98%

PRODUCTEN VAN DE KLYSTER

Het Aanbod van De Klyster.
Activiteitenaanbod + Uitleencentrum + Duurzaamheidsprojecten = het aanbod richting scholen en
kan gezien worden als het gereedschap waarmee de NME-doelen worden bereikt.
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Activiteitenaanbod
Om de doelstellingen te bereiken wordt ieder semester een activiteitenaanbod samengesteld. Het
activiteitenaanbod bestaat uit excursies, veldwerkdagen, natuur-in-de-klas en gastlessen. Bij de
ontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten zijn naast de gemeenten, vrijwilligers en professionals
ook de samenwerkingspartners nauw betrokken.
De Klyster heeft een Voorjaarsaanbod en een Najaarsaanbod. Twee keer per jaar wordt dit
semester** op een poster afgedrukt en naar de basisscholen gestuurd. De scholen kiezen zelf waar ze
aan mee willen doen. De gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en speerpunten zijn leidend
voor het samenstellen van het aanbod.
Voorbeelden van Activiteiten:
Activiteit
Op Avontoer bij de boer:
Wad Schoon:
Eendenkooien:

Inhoud
Excursie over natuurinclusieve landbouw en, weidevogels
Wadexcursies gecombineerd met afval opruimen
Gastles en excursie over cultuurhistorische
landschapselementen in Noordoost Friesland
Noardlike Fryske Wâlden: *
Takomst foar in unyk lânskip, waarin leerlingen opgeleid
worden tot ambassadeur van het landschap en de boer helpen
met onderhoud van de elzensingels
*) Prijswinnaar Provinciale Sulveren Skries
**Het semesteraanbod is ieder jaar ambitieuzer geworden en zit vol. Regelmatig wordt De Klyster
gevraagd door partijen als IVN en Staatsbosbeheer om meer activiteiten op deze agenda te zetten.
Wij moeten constateren dat de logistieke en coördinatiewerkzaamheden die hiermee automatisch
gemoeid zijn dit niet toelaten. Dat maakt dat deze verzoeken helaas niet gehonoreerd kunnen
worden. Een gemiste kans.
Uitleencentrum
De Klyster beschikt over een Uitleencentrum, een soort bibliotheek met educatief materiaal zoals
leskisten, veldwerk- en practicummateriaal. De meerwaarde van leskisten is dat ze aanschouwelijk
materiaal bevatten (zoals opgezette dieren). Dit zijn unieke en kostbare materialen die voor een
school te duur zijn om aan te schaffen. Ook bevatten de leskisten. veldwerkmateriaal (zoals visnetjes,
loeps, etc ) voor alle leerlingen.
Het educatief materiaal kan op de website bekeken en gereserveerd worden. Iedere woensdag maakt
een vrijwilliger een ronde langs alle scholen om de materialen te brengen en op te halen. Een service
die door de scholen zeer wordt gewaardeerd.
Uit evaluatie met de scholen is gebleken dat het materiaal erg welkom is als aanvulling op de NMElessen. De scholen spreken in de evaluaties al een aantal jaren de wens uit voor modernisering en
actualisering van de leskisten.
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Het Uitleencentrum faciliteert het medegebruik van de educatieve materialen voor alle scholen
(bibliotheekfunctie).
De Klyster beschikt over 50 leskisten, die de komende jaren vervangen moeten worden, aangezien
de meesten al 20 jaar oud zijn. Daar is een in totaal € 50.000 mee gemoeid (€ 1.000 per leskist
inclusief kosten projectmedewerker). Het voorstel is een fifty-fifty cofinanciering daarvoor te
organiseren bij gemeenten en Freonen van de Klyster. Een gefaseerde vervanging in vier jaar biedt de
mogelijkheid ook de funding te spreiden.
Voorbeelden Uitleencentrum:
Leskist
Bomen Boeiûh:
Kleine beestjes:
Natuur rond school:
Weidevogelkist:

Inhoud
Leskist over bomen en hun plaats in de CO2-kringloop
Leskist over kleine beestjes en hun werk als omzetter van
natuurlijk afval in voeding voor de bodem
Leskist waarin de leerlingen de biodiversiteit rond school
ontdekken d.m.v. opdrachten
Leskist met buitenopdrachten waardoor leerlingen ontdekken
wat weidevogels zijn en hoe ze voedsel zoeken

Projecten
A Het Jaarlijkse Duurzaamheidsproject
Ieder jaar staat een groot duurzaamheidsthema centraal uit het gemeentelijk beleid. Dit thema krijgt
extra aandacht op het basisonderwijs door speciale acties en campagnes, de uitgave van een
krant/folder, gastles, wedstrijd, lessenreeks, bezoek etc. Bestuurders worden nauw betrokken en ook
de media worden op de hoogte gebracht.
Voor deze projecten komt extra financiering uit de gemeentethema’s en/of externe geworven
subsidies, omdat de financiering van dergelijke grote projecten niet uit de reguliere begroting kan
worden bekostigd. Gelden die worden ingezet enkel op de uitvoering van de projecten. Het geld kan
niet besteed worden aan de coördinatietaken.
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Een indicatie van extra gelden die De Klyster via externe subsidie of cofinanciering heeft gegenereerd en die
worden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van de projecten. NB deze gelden kunnen niet besteed
worden aan coördinatie- en administratieve taken die daaraan onlosmakelijk verbonden zijn.
Jaar
2017
2018
2019

Extra verworven gelden
€ 23.560
€ 18.850
€ 28.030

Voorbeelden van duurzaamheidsprojecten:
Project
Inhoud
Underweizzz: *
Project over bloemen, bijen, bermen en biodiversiteit
Slakje en het Biobakje:
Wadexcursies gecombineerd met afval opruimen
Help mijn eendje
Project over de afvalscheiding, grondstoffen en de circulaire
verdwijnt:
economie
Miss Pumpkin:
Project over gezonde voeding en gezonde leefstijl
*) Prijswinnaar Henk Klein Award, Landelijke prijs van het GDO
B Incidentele/Actuele Projecten
De Klyster wordt door haar naamsbekendheid de afgelopen jaren steeds vaker benaderd door de
eigen gemeenten, het onderwijs, IVN en andere groene verenigingen om de educatie en organisatie
te verzorgen voor een incidenteel/actueel project. Deze projecten spelen meestal op korte termijn
en hebben een grote aantrekkingskracht en vaak een hoge nieuwswaarde.
Voorbeelden van incidentele projecten:
Project
Elfwegentocht Fossyl Frij Fryslân:
Dokkum Tulpenstad:
Boomfeestdag:
Centrale As:

Inhoud
De Klyster heeft met scholen zeepkistauto’s gemaakt
De Klyster heeft met scholen tulpenbollen geplant en
een gastles verzorgd.
De Klyster heeft meerdere malen de boomfeestdag
georganiseerd.
De Klyster heeft lessen over de ecologische
compensatie verzorgd op scholen rond de Centrale As.

Het is een goede ontwikkeling dat zowel interne als deze externe partijen De Klyster weten te
vinden en budget inbrengen. Echter door uitbreiding en groei is het honoreren van dit soort
aanvragen niet langer meer mogelijk, aangezien dit een te hoge druk legt op de onlosmakelijk
hiermee verbonden coördinatietaken en administratieve ondersteuning.
De druk op de formatie (1 fte) is dusdanig toegenomen, dat uitbreiding van de formatie
en herijking van taken noodzakelijk is. De Klyster adviseert met klem om het blijvend
mogelijk te maken om in te kunnen spelen op actuele projectaanvragen.
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2.4

MIDDELEN, KWALITEITSBEWAKING EN COMMUNICATIE

Werkplan De Klyster
Ieder jaar wordt een Werkplan gemaakt. In dit plan staat beschreven welke activiteiten en taken De
Klyster het betreffende jaar voornemens is te gaan doen. In het plan staat ook een begroting. Het
jaarplan zit de afgelopen jaren meer dan vol en kent geen vrije ruimte en tijd voor incidentele
aanvragen voor ondersteuning.
Kwaliteitsbewaking
Om de kwaliteit van de diensten van De Klyster te borgen, worden deze altijd geëvalueerd met de
scholenlkk. Hiervoor worden online evaluatieformulieren gebruikt. De evaluaties worden ieder jaar
besproken met de gidsen, projectleiders en samenwerkingspartners.
Voor een kwalitatief goed NME-Centrum is het tevens van belang om jaarlijks een aantal vaste
overlegmomenten te organiseren ten einde de klysteroganisatie goed aan te kunnen sturen








Portefeuillehouders overleg (PFO) met de wethouders duurzaamheid 3x per jaar
Clusteroverleg Duurzaamheid 1x per maand
Werkoverleg manager Ruimte 5x per jaar
Bestuursvergadering Stichting Freonen fan de Klyster 4x per jaar
Overleg directeur IVN 1x per jaar
Vrijwilligersdag 2x per jaar
Voortgangsoverleg vrijwilligers, projectmedewerkers en natuurgidsen

Communicatie
De Klyster wil in eerste instantie de primaire doelgroep, het basisonderwijs, bereiken. Het is
belangrijk voor het bereik van het klysteraanbod om te communiceren met de leerkrachten, directie
en scholenkoepels. Voorts worden de raadsleden en de bestuurders van de gemeenten op de hoogte
gehouden van de werkzaamheden van De Klyster om draagvlak te creëren en te behouden.
Daarnaast worden de collega-ambtenaren, samenwerkingspartners en relaties geïnformeerd over de
klysteractiviteiten. Dit zorgt ervoor dat De Klyster een naam heeft opgebouwd in het NME-vak en
dat men De Klyster weet te vinden.
Met regelmaat verschijnen in de pers en media nieuwsuitingen over activiteiten van De Klyster.
Kanalen die De Klyster inzet voor de communicatie zijn:
Nieuwsbrief
Tien keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief van De Klyster voor scholen en relaties. De
nieuwsbriefapplicatieprogrammatuur is verouderd en moet op korte termijn vervangen worden.
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Website
De website van De Klyster is in 2001ontwikkeld. Scholen kunnen zich on-line aanmelden voor
activiteiten en lesmateriaal online reserveren. Na bijna 20 jaar is de website afgeschreven. De website
is verouderd, oogt gedateerd en is niet meer geschikt voor de nieuwe sociale media.
De webapplicatie met alle bedrijfsprocessen en achterliggende programmatuur is sterk verouderd.
In 2019 is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe website met bijbehorende webapplicatie.
Alle data moeten in 2020 omgezet worden en dat is een extra en arbeidsintensieve operatie.
Pers
Met regelmaat verstuurt De Klyster een persbericht naar de lokale en regionale media. Daarbij
wordt altijd de afweging gemaakt een portefeuillehouder hier publicitair bij te betrekken. Deze vorm
van communiceren wordt ingezet om de naamsbekendheid van het centrum te vergroten en om
positieve nieuwswaarde voor de gemeente te genereren.
Social media
De Klyster heeft een eigen facebookpagina, waar verslag gedaan wordt van de Klysteractiviteiten.
Folder
De Klyster heeft een algemene folder waarin kort en krachtig beschreven wordt waar De Klyster
voor staat. De folder is niet meer up to date en tegelijk met de website moet 2020 een nieuwe
folder ontworpen worden, passend bij de huisstijl.
Gidsenkleding
Tijdens activiteiten dragen vrijwilligers, gidsen en gastdocenten opvallend zichtbare
boswachterskleding met het logo van De Klyster. Dit bedrijfstenue is functioneel en straalt
professionaliteit en herkenbaarheid uit. Deze kleding is na 15 jaar oud en versleten. De komende
beleidsperiode is het noodzakelijk om de kleding te vervangen.
Poster Semesteraanbod
Twee keer per jaar verschijnt een activiteitenaanbod voor het basisonderwijs. Voor elk klaslokaal
wordt een A3-poster afgedrukt. College, de Raad, Cluster Duurzaamheid ontvangen de poster ter
informatie.
Presentaties en interviews
Het streven is om eens in de twee jaar een presentatie te verzorgen aan de Raadsleden over het
reilen en zeilen van De Klyster. De Klyster wordt een paar keer per jaar gevraagd als spreker voor
bijeenkomsten en uitgenodigd om als NME-deskundige plaats te nemen in bijvoorbeeld fora of radiouitzendingen.
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Schoolwebsites
Sinds enkele jaren hebben scholen een schoolwebsite met een ouderportaal. Deze schoolwebsites
worden heel actief gebruikt en klysteractiviteiten krijgen altijd veel aandacht. De komende
beleidsperiode wil De Klyster zich nadrukkelijk gaan profileren op deze schoolwebsites. Dit biedt een
prachtige kans voor De Klyster om zich te positioneren als educatie-expert. Het voorstel is om daar
in de volgende jaren aanvullend budget voor op te nemen.bed in het takenpakket.
Scholennetwerk Noordoost Friesland
De Klyster bereikt via de leerkrachten de schoolkinderen met excursies, lesmateriaal en praktische
projecten en geeft hen hierdoor een basis voor de toekomst.
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3

FINANCIEN EN FORMATIE
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de huidige kosten zijn van NME.
De begroting van De Klyster is opgebouwd uit bijdragen van de gemeenten Noardeast Fryslân en
Dantumadiel, de scholen en incidentele bijdragen. In onderstaande taartpunt een overzicht van de
verdeling van de inkomsten van De Klyster.

Scholenbijdrage

€

8.000,00

Gemeentelijke bijdrage

€ 33.000,00

Geschatte Incidentele projectbijdragen

€ 22.000,00

De Klyster maakt gebruik van een boekhoudsysteem voor de financiële administratie. Inkomsten en
uitgaven worden geaccordeerd door de NME-coördinator en daarna door de manager.
Werkbudget
Het jaarlijks te besteden werkbudget is opgebouwd uit structureel geld en incidenteel projectgeld.
Structureel budget
De Klyster wordt gefinancierd door de gemeenten Noardeast-Fryslân met 45.253 inwoners en
Dantumadiel met 18.945 inwoners (2019). De gemeenten betalen naar rato en de verdeelsleutel is
73,5% en 26,5%. Het werkbudget van De Klyster is gebaseerd op € 0,51 per inwoner. Dit is afgerond
een bijdrage van € 33.000 op jaarbasis.
Incidenteel budget
Scholen hebben lumpsum financiering en geen geoormerkt geld voor NME. Toch dragen de scholen
ieder jaar bij aan De Klyster. Ze zijn vrijwillig allemaal lid van De Klyster. Dit houdt in dat ze een
lidmaatschapsgeld betalen dat is opgebouwd uit een vast bedrag per school van € 25 + € 0,50 per
leerling. Daarnaast betalen scholen voor deelname aan activiteiten een bedrag van € 1 per kind.
Gemiddeld is dat een scholenbijdrage van € 8.000 per jaar.
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Aan extern geworven subsidies (bijv. Plattelandsgelden, Kening fan de Greide, Bernhard
Cultuurfonds, Rijksoverheid) komt gemiddeld € 22.000 binnen. Voor het Grote
Duurzaamheidsproject wordt jaarlijks extra budget gezocht binnen de gemeentelijke organisatie en/of
bij samenwerkingspartners, provincie of rijk. De realisatie van het Grote Duurzaamheidsproject is
hiervan afhankelijk.
De stifting Freonen fan De Klyster vraagt met regelmaat externe subsidies aan voor de ontwikkeling
van bijzondere NME-projecten van De Klyster..
Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding conform de regeling die vastgesteld is door de
rijksoverheid (max € 1.700 per jaar). Hun bijdrage wordt bekostigd uit het werkbudget van De
Klyster. Vrijwilligers ontvangen de wettelijke vrijwilligersvergoeding (170€ per maand met een max
van € 1.700 per jaar). De vrijwilligers zijn via de gemeente Noardeast-Fryslân verzekerd.
In het geval projectsubsidies binnen gehaald worden, is het mogelijk om projectmedewerkers in te
huren. Zij worden uit de werkbegroting van De Klyster betaald.
Inkomsten, Structureel

Uitgaven

Werkbudget gemeenten

€

Scholenbijdrage verwacht

€

Subtotaal

€

Inkomsten Incidenteel

33.000,00 Exploitatie en overhead

€

7.500,00

€

12.000,00

41.000,00 Kosten aan Vrijwilligers en Projectmedewerkers €

12.000,00

8.000,00 Aanbod uitleen
Promotie Voorlichting en Communicatie

€

8.000,00

Overige

€

1.500,00

Subsidies, en inverdiengelden €

22.000,00 Projecten

€

22.000,00

Totaal

63.000,00 Totaal

€

63.000,00

€

operationele inkomsten en uitgaven van De Klyster

Personele kosten
Naast de operationele kosten worden de kosten voor de personeelsformatie gedragen door de
beide gemeenten. De NME-coördinator en de administratieve kracht zijn in dienst voor
respectievelijk 24 en 16 uur.
Nieuw te maken kosten met hoge urgentie
Voor een aantal onderdelen moeten extra kosten worden gemaakt. Kosten voor onderhoud en
vervanging van middelen die sterk verouderd zijn en die tot op heden niet jaarlijks werden begroot of
waarvoor geen budget werd gereserveerd. Kwaliteitsverlies gaat leiden tot afname van het gebruik.
Dit betekent dat de volgende zaken nu in 2020 een financiële injectie nodig hebben:
a.
b.
c.
d.

Actualisering Uitleencentrum (leskisten)
Ontwikkeling nieuwsbriefapplicatie
Vernieuwing PR materiaal, folders, gidsenkleding
Educatie aanvraag actuele projecten
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4

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen geschetst die van belang zijn voor de groei en
ontwikkeling van De Klyster

Ondersteuningsaanvragen derden
De Klyster wordt wekelijks benaderd met vragen om ondersteuning. Dit heeft in de meeste gevallen
te maken met actuele ontwikkelingen, maar ook met de toenemende naamsbekendheid van De
Klyster als NME-educatie-expert.
Leskisten
Er is vanuit de scholen in toenemende mate behoefte aan aanschouwelijk - en veldwerk materiaal. De
scholen vragen steeds vaker aan De Klyster om tastbaar aanschouwelijk materiaal om bij de lessen te
kunnen gebruiken. De leskisten zijn inmiddels 20 jaar en verouderd. Ze voldoen niet meer aan de
eisen van deze tijd. De media in de kisten zijn technisch onbruikbaar.
SDG’s
Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties. Hier ligt ook voor onze gemeenten een opgave. Een groeiend aantal gemeenten
gebruikt al de SDG’s van de VN in hun coalitieakkoord als bruikbaar kader voor een duurzame
toekomst. Zij gebruiken de Global Goals om de samenhang te laten zien tussen de diverse
inspanningen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid in hun gemeente, en als helder
perspectief voor de toekomst. De gemeenten hebben middels de inspanningen van De Klyster de
kans om de (childeren) SDG’s te kunnen implementeren in het basisonderwijs.
Curriculum.nu
In 2023 zijn de nieuwe door het Rijk geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht
onder de naam curriculum.nu. Scholen worden geacht 70% van hun tijd te besteden aan de
traditionele schoolvakken. Nieuw is de 30% vrije ruimte. Voor NME is dit een kans om een vaste
plek binnen deze vrije ruimte te krijgen.
De Wad Opera
Meest actueel is de op hand zijnde Wad Opera in Paesens Moddergat. Ten behoeve van de educatie
wordt een beroep gedaan op de expertise van De Klyster en gevraagd om het educatieprogramma te
ontwikkelen en uit te voeren.
Tryatervoorstelling Dat wie it waar wer
Tryater heeft De Klyster gevraagd om gebruik te mogen maken van het scholennetwerk en
ondersteuning van De Klyster om haar voorstelling over de klimaatverandering te spelen in onze
regio. Dit biedt de gemeenten de kans om haar jongste burgers te betrekken bij de energietransitie.
Theater is een uitstekende manier om kinderen bij een dergelijk onderwerp te betrekken. Bovendien
is er lesmateriaal ontwikkeld om nadien in de klas over klimaat en energie te werken.
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Landschapsbiografie
De nieuwe omgevingswet is een gemeentelijke verplichting. Onze gemeenten schrijven nu een
landschapsbiografie een mooi document als ondersteuning van de wet. Op het moment dat de
landschapsbiografie geschreven is en gelanceerd moet worden is De Klyster gevraagd voor het
educatieve deel zorg te dragen.
Nacht van de Nacht en Flessenpost
De organisatie Nationaal Park Lauwersmeer (Dark Sky Park) ontwikkelt op dit moment een project,
waarin natuur en poëzie gekoppeld wordt. De Klyster is gevraagd om scholen te werven en
menskracht te leveren met de daarbij behorende coördinatietaken. De aftrap vindt plaats tijdens de
Nacht van de Nacht.
Landelijke NME-dagen
Nederland kent een aantal bekende nationale landelijke dagen waar ieder jaar veel persaandacht aan
wordt besteed. De belangrijkste dagen zijn: Boomfeestdag, Buitenlesdag, Dag van de Duurzaamheid.
De Klyster zou de makelaar kunnen zijn tussen gemeenten – landelijke organisaties – scholen.
Doelgroepverbreding
Uit onderzoek blijkt dat NME in de voorschoolse periode van groot belang is. Vanuit
peuterspeelzalen, buitenschoolse en naschoolse opvang komt steeds vaker de vraag om
ondersteuning. Deze doelgroepverbreding is een kans die past bij de maatschappelijke ontwikkelingen
en de toegenomen vraag voor de aandacht voor duurzaamheid. Een doorlopende leerlijn van 0 tot 18
jaar is van groot belang.
Coördinatietaken
De afgelopen jaren is door aanvraag van o.a. de incidentele projecten de druk op De Klyster in het
algemeen en op de taken van de coördinator in het bijzonder toegenomen. Dit leidt er toe dat
zonder een extra investering in fte De Klyster gedwongen wordt nee te zeggen tegen spontane
aanvragen uit de regio.
Wegvallen Uurcultuur systematiek
De uurcultuursystematiek waarmee scholen werden bediend op het gebied van het Friese
cultuuraanbod, is dit jaar komen te vervallen. Hierdoor is de infrastructuur voor culturele instellingen
richting het basisonderwijs verdwenen. In de praktijk worden de scholen nu bestookt met reclame
van aanbieders van cultuur, waarmee Cultuur verworden is tot een concurrent van het NME-aanbod.
Omdat Cultuur en natuur nauw met elkaar verbonden zijn, zou samenwerking een kans voor De
Klyster kunnen zijn.
NME-opdracht Provincie
De Provincie Friesland besteedt haar NME-taak uit aan IVN-natuureducatie Noord. Eens in de vier
jaar wordt deze opdracht weer opnieuw geschreven. Het IVN zou graag meer uniformiteit wensen in
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het NME-aanbod met een mogelijkheid om lokaal invulling te geven. De Klyster is gevraagd hierover
mee te denken en op die manier een bijdrage te leveren voor de nieuwe uitbestedingsopdracht.
Dit biedt een kans voor De Klyster om invloed uit te oefenen op het plan voor de Provincie door
kennis te delen en vervolgens nieuwe producten binnen te halen.
Schoolwebsites
Sinds enkele jaren hebben scholen een schoolwebsite met een ouderportaal. Deze schoolwebsites
worden heel actief gebruikt en klysteractiviteiten krijgen altijd veel aandacht. Het is een kans voor
De Klyster om zich nadrukkelijk te profileren op deze schoolwebsites. Deze extra werkzaamheden
moeten worden ingebed in het takenpakket.
Recente aanvragen om ondersteuning Klyster
Dokkum Tulpenstad: verzoek rol te spelen tijdens opening 2020 van Dokkum Tulpenstad.
Doelgroepverbreding Voorschoolse periode: verzoek bedienen peuteronderwijs met NME-aanbod,
zowel activiteiten als lesmateriaal.
Promotie natuurboekje: verzoek Afûk samenwerking lancering natuurboek over weidevogels voor
het basisonderwijs.
Boomfeestdag: verzoek van gemeente Dantumadiel organisatie boomfeestdag 2020.
Biodiversiteit Schoolpleinen: verzoek organisatie/educatie op ieder schoolplein een bijenhotel.
Ho net yn de kliko: verzoek mee te doen aan project voor iedere basisschool gratis groene container
plus bijbehorende educatie.
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5 SAMENVATTING EN BELEIDSAANBEVELINGEN
Managementsamenvatting van het beleidsplan die dient om gemeentelijke visie te ontwikkelen op NME
en de doorontwikkeling en –groei van De Klyster
Samenvatting
De Klyster zet zich vanaf 1996 in voor een groen, gezond en duurzaam Noordoost Friesland. In deze
tijd waarin steeds minder jongeren in contact komen met de natuur en waarin wij staan voor een
aantal wereldwijde problemen, is NME nog nooit zo hard nodig geweest. De Klyster ontwerpt
daarvoor educatieve programma’s en adviseert, traint en coacht vrijwillige begeleiders en
samenwerkingspartners. Wij stellen informatie, aanbod en hulpmiddelen voor effectieve educatie
beschikbaar en verbinden mensen en ideeën, beleid en praktijk.
De Klyster is in 20 jaar uitgegroeid tot een professioneel gemeentelijk NME-Centrum met een team
van 13 vrijwillige natuurgidsen, 5 projectmedewerkers, een administratieve kracht en een NMEcoördinator. Het aanbod is vergroot en het bereik gegroeid.
De Klyster ontvangt van de gemeenten € 33.000 voor de uitvoering van taken. Hierbij haalt De
Klyster zelf gemiddeld nog €30.000 binnen ( € 8.000 bij scholen en € 22.000 externe subsidie). Het
totaalbedrag van € 63.000 is nodig om het ambitieuze jaarprogramma uit te kunnen voeren.
In de Coalitieagenda van de gemeente Noardeast-Fryslân en het Bestuursakkoord van de gemeente
Dantumadiel staat NME De Klyster expliciet genoemd als sociaal instrumentarium om in te zetten bij
het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid.
Belangrijke thema’s
1
2
3
4
5
6

Klimaat en duurzame energie
Afval reductie en hergebruik, zwerfafval, circulaire economie
Gezond eten en duurzame voedselproductie
Groene leefomgeving, landschap en cultuurhistorie
Biodiversiteit
Water, waterberging, drinkwater, besparing

Met De Klyster hebben de gemeenten een instrument in handen om jongeren bij duurzaamheid te
betrekken. De Klyster is de verbindende schakel tussen jeugd, gemeenten, en groene organisaties.
Conclusies
Herijken van NME-taken is noodzakelijk. Sinds 2014 is de politieke opportuniteit en de
maatschappelijke relevantie ten aanzien van Natuur en Duurzaamheid in het algemeen en de daarbij
behorende Educatie in het bijzonder, alleen maar toegenomen. Dit komt tot uiting in het eveneens
toenemen van het aantal incidentele aanvragen. Door deze toename en de onlosmakelijk daaraan
gekoppelde coördinatie, is de druk op de organisatie enorm toegenomen zonder dat daar
extra uren of menskracht tegenover staan. Dit heeft geleid tot vele overuren van de vaste
medewerkers. De Klyster zit vol. Het huidige takenpakket van De Klyster laat geen ruimte meer

24

toe om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Dat baart zorgen aangezien stilstand achteruitgang
betekent.
De tijd is rijp om beleidskeuzes te maken voor De Klyster. Als coördinator van De Klyster
kan ik niet anders dan concluderen, dat nu de tijd gekomen is dat er, passend bij de doelstellingen van
de Klyster, de toegenomen maatschappelijke relevantie en de bestuurlijke prioriteiten,
belangrijke keuzes zullen moeten worden gemaakt, om het voortbestaan van een sterk NMECentrum te kunnen blijven borgen. Bovendien liggen er met de door de Klyster opgebouwde
expertise grote kansen om in te springen op actuele ontwikkelingen.
Kwaliteitsbehoud en continuïteitsborging vergen stappen. Wil De Klyster in de toekomst
kwaliteit blijven leveren, meegroeien met nieuwe ontwikkelingen, voldoen aan de wensen van het
bestuur en het primair onderwijs en bovendien de continuïteit waarborgen, dan is het noodzakelijk
om stappen te zetten.
Voor de continuering en verdere ontwikkeling van NME De Klyster vanuit een eigen gemeentelijke
visie op NME, zijn de volgende drie stappen met ieder een eigen traject en tijdsspanne noodzakelijk.
1. Vastleggen van de huidige werkwijze en organisatie van De Klyster
 Autorisatie huidige werkwijze
Kosten: geen

planning 2020

2. Eenmalige financiële impuls (geraamd) voor urgente zaken
 Actualisering Uitleenmateriaal
 Ontwikkeling van nieuwe nieuwsbriefapplicatie
 Vernieuwing PR Materiaal
 Projectondersteuning Educatieve aanvragen projecten
Kosten: incidenteel: geraamd op € 60.000
Gevraagde bijdrage IMF € 25.000, dus gemeentelijk
aandeel is €35.000.

planning 2020

verspreid over 2 jaar is voor 2020 17.500 en voor 2021 17.500 naar rato over de gemeenten verdeeld)

3. Herijken taken en uitbreiding formatie en werkbudget door groei en
planning 2021
maatschappelijke urgentie NME.
 uitbreiding formatie t.b.v. coördinatie/ondersteuning
 verhoging werkbudget t.b.v. uitvoering nieuwe projecten
Kosten: voorstel meenemen in Perspectiefnota 2021-2024,
gebaseerd op bestuurlijke visie vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie

Graag zou De Klyster betrokken worden in het maken van plannen voor de toekomst met een
gezonde financiering en bedrijfsvoering en waar alle nieuwe maar tevens noodzakelijk projecten
kunnen rekenen op de gewenste NME-ondersteuning.
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BIJLAGE 1
DOELSTELLINGEN UIT BEGROTING GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLÂN
In deze bijlage staan tal van speerpunten waaraan NME een bijdrage levert c.q. kan leveren.

programma 1 ‘Ynwenner en Bestjoer’
Onderwerp Verbeteren van de dienstverlening
Kerndoel
De gemeente heeft een eigentijds en integer bestuur dat een goede relatie met de burger
onderhoudt en ruimte geeft aan nieuwe vormen van participatie en democratie
Speerpunten:
het bestuur biedt ruimte voor initiatieven en invloed vanuit de samenleving.
programma 2 ‘Mienskip
Onderwerp Verbondenheid met het gebied
Kerndoel
Versterken van de culturele identiteit van het gebied
Speerpunten:
samenwerkingsverbanden;
richten op kinderen basisschoolleeftijd–educatie;
initiatieven aanjagen en faciliteren;
inwoners zijn trots op de streek/gemeente waar ze wonen
programma 4 ‘Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
De gemeente Noardeast-Fryslân kan zich gelukkig prijzen met het gegeven dat ze naast een
nationaal park (Lauwersmeer) een werelderfgoed (Waddenzee) en een Nationaal landschap
(Noardlike Fryske Wâlden) kent. Zeer waardevolle elementen die een cruciale rol vervullen in het
recreatieve en toeristische beleid.
programma 5 ‘Wenjen en Omjouwing
In Noardeast-Fryslân is behoud en versterking van leefbaarheid van belang om ondanks de krimp
aantrekkelijk te blijven voor bewoners en bezoekers. De ruimtelijke kwaliteit van onze omgeving krijgt
daarom hoge prioriteit.
Een belangrijke opgave voor de komende periode is ook om onze lokale samenleving duurzamer te
maken.We hebben ons daar in ANNO-verband eerder al aan gecommitteerd. We willen daar als
gemeente zelf het goede voorbeeld in geven. De inwoners, bedrijven en instellingen moeten bewust
worden gemaakt van de noodzaak tot verduurzaming en de mogelijkheden daartoe
Onderwerp Duurzaamheid
Kerndoel
In 2030 is Noordoost Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua energie,
voedsel, producten en diensten
Speerpunten:
voorbeeldgedrag;
gedragsbeïnvloeding;
verduurzaming energieproductie;
duurzaamheid in de fysieke leefomgeving.
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Onderwerp Ruimtelijke kwaliteit, RO, bouwen
Kerndoel
De fysieke leefomgeving wordt dusdanig functioneler en aantrekkelijker ingericht, dat de
cultuurhistorische waarden op een hoger niveau worden beschermd en de belevingswaarden
en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving worden versterkt
Speerpunten:
focus op integrale benadering ruimtelijke kwaliteit;
nadrukkelijker koppeling ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid;
wegnemen kwaliteitsverstoringen;
behoud en versterking gebiedseigen kwaliteiten
Onderwerp Afval
Kerndoel
Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie
Speerpunt:
het sluiten van grondstofketens, door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en door de
grondstoffen, onderdelen en producten te hergebruiken
In 2030 is Noardeast Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua
energie, voedsel, producten en diensten.
Door voorbeeldgedrag van bestuur en apparaat over het volledige spectrum van duurzaamheid wordt de lokale
samenleving tot duurzamer gedrag aangezet. De biodiversiteit wordt verbeterd, op de schaal van 10 met 1 punt,
gemeten aan de hand van herhaald ecologisch onderzoek.

Meer toepassen van de uitgangspunten van de circulaire economie.
programma 6 Iepenbiere Romte
Kerndoel
Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte.
Speerpunten:
in Noardeast-Fryslân is er sprake van een gezond, aantrekkelijk en duurzaam landschap.
Een leefomgeving met minder zwerfafval en onkruid in openbaar gebied. Stimulering en facilitering van
initiatieven met betrekking tot zwerfafval binnen de dorpen door middel van beschikbaar stellen van materiaal en
beloning van de geleverde inspanningen.
Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte
Intentieverklaring Dark Sky Waddengebied
Biodiversiteitsbeleid (in ontwikkeling)
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Programma 5: Wenjen en Omjouwing
Dantumadiel uittreksel
Wenjen en Omjouwing is gericht op een
aantrekkelijke, identiteitsbewuste en
toekomstbestendige woon- en leefomgeving.
Wonen
Duurzaamheid
Ruimtelijke kwaliteit
Afval
2
Duurzaamheid
In 2030 is Noordoost Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte qua
energie, voedsel, producten en diensten. Voorbeeldgedrag – Gedragsbeïnvloeding Verduurzaming energieproductie - Duurzaamheid in de fysieke leefomgeving









Meer toepassen van de uitgangspunten van circulaire economie.
Afspraken met boeren over landschapsbeheer, verkeersveiligheid,
vergroten biodiversiteit, klimaatadaptatie, Circulaire Economie, energiebesparing en
fossielvrije energie.
faciliteren energiecoalities.
samen met provincie en wetterskip opstellen klimaatparaplu
gemeentelijk inkoopbeleid inkopen en uitbesteden diensten en projecten vaststellen op
en percentage
boomplantdag samen met de Klyster organiseren
project “NOF als energieleverancier” van KennislabNOF

3
Ruimtelijke kwaliteit / ro / bouwen
De cultuurhistorische waarden worden beter beschermd. Focus op integrale benadering
ruimtelijke kwaliteit. Nadrukkelijker koppeling ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.
Wegnemen kwaliteitsverstoringen. Behoud en versterking gebiedseigen kwaliteiten.
4
Afval
Meer toepassen van de uitgangspunten van circulaire economie. Het sluiten van
grondstofketens, door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en door de
grondstoffen, onderdelen en producten te hergebruiken.
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