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De Milieuraad is in 2015 weer op een groot aantal manie

ren actief geweest binnen het brede thema natuur en 

milieu. Zowel via inhoudelijke activiteiten, advisering, 

coördinatie als via evenementen en projecten. De evene

menten en projecten hadden een  publieksbereik van 

meer dan 3500 deelnemers/ bezoekers. Deze activiteiten 

worden in deze verantwoording gekoppeld aan de met de 

gemeente afgesproken prestaties.

De Milieuraad en werkgroep VLO vierden gezamenlijk , 

al werkend in het groen, het 40 jarig jubileum. Daarbij 

werd teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken naar nieuwe 

uitdagingen en samenwerkingen in een veranderende 

samenleving. 

De rol en positie van de Milieuraad veranderen, we 

worden meer en meer een netwerkorganisatie. Voor deze 

omschakeling is begeleid door de Sesam Academie, en 

afgestemd met de gemeente, gewerkt aan een nieuwe 

strategische visie, deze zal vanaf 2016 meer en meer 

invloed gaan hebben op onze organisatie. Dit wordt ver

derop in deze verantwoording toegelicht.  De visie wordt 

in 2016, via een stappenplan geïmplementeerd.

Duidelijk bij al deze ambities is dat een goede huisves

ting van levensbelang is. Momenteel is de Milieuraad 

vanuit Doepark Nooterhof naar een tijdelijke huisvesting 

gegaan. Een passende definitieve huisvesting zal een zeer 

belangrijke voorwaarde zijn om op de langere termijn de 

beoogde rol en bijbehorende taken op te kunnen pakken. 

Hans de Graad, voorzitter

Voorwoord

40 jarig jubileum
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    1. Het adviseren van B&W, gemeenteraad  en ambtenaren 

van de gemeente Zwolle zowel gevraagd als ongevraagd 

op het gemeentelijk natuur en milieu beleid.

Werkgroep Milieuzorg 
De werkgroep bestaat uit 6 leden, met verschillende 

specialismen. Een lid van de werkgroep Milieuzorg en een 

bestuurslid participeren in het project Klimaat Actieve 

Stad (KAS). Hieruit zijn een 28tal initiatieven naar voren 

gekomen. Wij hebben onze medewerking toegezegd aan 

enkele initiatieven, namelijk “Flexibel bestemmen” (KAS 

9) , “Goedkoper waterbergen”(Kas 16), “Waterverbeel

dings tuin” (Kas7) en “Gezond in eigen huis en tuin”(Kas 

17). In vooral de laatste twee initiatieven is in 2015  

daadwerkelijk geparticipeerd. De beide eerstgenoemde 

initiatieven komen moeilijker van de grond. 

 

De Milieuraad heeft samen met Doepark Nooterhof/

Landstede veel energie besteed aan de “waterverbeel

dingstuin”. Studenten van Hogeschool Artez zijn inge

schakeld om ideeën te visualiseren. Het verwerven van 

financiën om de ideeën daadwerkelijk vorm te geven is 

een erg moeilijke opgave. In breder verband zal hiervoor 

een oplossing gezocht moeten worden. 

Een werkgroeplid heeft deelgenomen aan de jaarlijkse 

“Rondetafel Energiebesparing in de Huursector”. 

De werkgroep is gestart met een “Verlichtingsactie 

industrieterreinen en kantoren”. Doel is om onnodige 

verlichting proberen terug te dringen. Dit doen we door 

middel van een inventarisatie ronde en een belronde met 

de bedrijven. We willen ook samen gaan werken met 

de gemeentelijke actie “Maatschappelijk Verantwoord 

Verlichten”. 

Het rapport “Energiegebruik in Zwolle”  is uitgebracht in 

december. Het stuk biedt een overzicht over wat er nodig 

is voor een duurzaam en energieneutraal Zwolle. De 

Milieuraad biedt aan mee te denken in de uitvoering van 

duurzaam energiebeleid in Zwolle. 

 

Hoewel de Agenda Duurzaamheid Zwolle al door de 

gemeenteraad is vastgesteld, zijn wij vrij om onze reactie 

hierop te geven, deze verschijnt begin 2016. Hoofd

punten zijn: tegengaan van voedselverspilling en andere 

overschotten ten koste van grondstoffen en milieu, en 

preventie, zoals bij afval. Het gaat om de wens tot enkele 

aanscherpingen in de Agenda. 

De biologe van de werkgroep is betrokken geweest bij 

overleg rond het Tauw rapport inzake de koperveront

reiniging ten noorden van de Wijde Aa.

 

Een advies van de Milieuraad over een onduidelijke 

instructie op inzamelcontainers voor kleding leidde tot 

(aangekondigde) aanpassing. 

 

De werkgroep heeft diverse columns aangeleverd voor 

het weekblad “De Peperbus” over textiel, nanoplastics 

enz. Tevens diverse artikelen voor onze “Milieupraat” 

geschreven, over voeding, duurzaam hout enz.

Advisering Ruimtelijke Ordening. 
De Milieuraad heeft een notitie ‘Ruimtelijke voorraad’ 

aangeboden aan de gemeente, met de wens dat deze 

benut wordt bij de uitwerking van het nieuwe structuur

plan en de omgevingsvisie. Het doel van de notitie ruim

telijke Voorraad is bewustwording: Gaan wij verantwoord 

om met de voorraad en kwaliteit  van het landelijk gebied 

binnen Zwolle? 

Er is inbreng geleverd rond de Leisure aan de Wijthme

nerplas.

Natuurplatform Zwolle (NPZ)
Waar mogelijk trekt de Milieuraad via het Natuurplat

form gezamenlijk op inrichting gemeente. Het Natuur

platform wordt voorgezeten en  secretarieel ondersteund 

door de Milieuraad. 

Onder andere is uitvoerig geadviseerd over de uitwerking 

van de Groene Agenda. Verdere thema’s onder andere: 

Visie openbare Ruimte, geluidsnormen bij evenemen

ten, Natuur en milieueducatie, koperverontreiniging 

Westerveldse AA (deelname aan gemeentelijke bijeenk

omst), en NME (CDO). Het NPZ heeft 10 keer vergaderd, 

waarvan 4 gecombineerd met ambtelijke gesprekken 

over lopende groene zaken in de volle breedte.

Bij een ambtelijke presentatie aan het NPZ over de om

gevingsvisie, kwam de behoefte van het NPZ naar voren 

om tijdig betrokken te worden bij de uitwerking.  

Prestaties- met verantwoording
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 2. Volgen en waar nodig reageren op vergunning verlening 

en de reacties hierop.

De werkgroep Milieu volgt standaard alle vergunningaan

vragen, en reageert waar nodig. Er was geen aanleiding 

voor zienswijzen.

3. Het deelnemen aan bestaande en nieuwe klankbord

groepen.

De Milieuraad is, voor zover deze bijeenkomen, betrokken 

bij de klankbordgroep Scheller/Oldeneler buitenwaarden, 

klankbordgroep Wijthmenerplas, Platform Mobiliteit, 

klankbordgroep N35 gedeelte Zwolle Wijthmen, Klank

bordgroep Langenholte eo (Stadsrand/ Zwolle Noord),  

overleg Landbouw/Natuur, en Park Wezenlanden. In over

leg met NMO is een afgevaardigde  van de Milieuraad 

lid  geworden van de Gebiedsraad gebiedscoorporatie 

IJsseldelta. Via NMO is er inbreng rond de Spoorzone

  4. Deelnemen in “Doepark Nooterhof” als lid van de stuur

groep en overige werkgroepen.

 

We zijn lid van de stuurgroep, en nemen deel aan intern 

overleg m.b.t. programmering en onderhoud van Doepark 

Nooterhof. Speciale aandacht vroeg de verbouwing van 

ons kantoor aan de Goertjesweg, en het vinden van 

een nieuwe huisvesting voor de Milieuraad en voor de 

activi teiten van andere Zwolse Groene vrijwilligersorga

nisaties. Op dit moment heeft de Milieuraad tijdelijke 

huisvesting aan de Gladiolenstraat 1, en is er nog geen 

zekerheid over definitieve huisvesting. 

De Milieuraad neemt verder deel aan het overleg over het 

verbinden van het Enexisterrein met Doepark Nooterhof. 

Vrijwilligers van de VLO hebben samen met Avifauna 

Zwolle de takkenril in Doepark Nooterhof, rond het vogel

bosje, hersteld. 

        

5.  Non profit organisaties adviseren met het opzetten van

interne milieuzorg.

De Milieuraad coördineert de nieuwe werkgroep Onder

steuning van de Groene Loper Zwolle. Een goed bezochte 

bijeenkomst  in juni, met een vervolg in september 

vormde de officiële start. De Milieuraad gaat een make

laarsfunctie vervullen voor de ondersteuning, coördineert 

de binnenkomende vragen om ondersteuning. 

Huidige tijdelijke huisvesting
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Datum Plaats en eigenaar Aantal 
mensen

Aantal 
uren

Aantal bomen

03012015 Hessenweg 14 Vecht en zo 30 120 26 wilg, 8 esdoorns, 4 

nieuwe aanplant

10012015 Kuyerhuislaan 50 Willems 26 104 Zie volgende week

17012015 Idem 32 128 50 wilgen

24012015 Uitval wegens hevige sneeuwval   

31012015 Heinoseweg 21 29 116 40 wilgen, 12 jonge wil

gen en 2 wilgen aange

plant

07022015 Oude Deventerstraatweg 9 (Piersma) en 

Fabrieksweg 8

35 140 22 wilgen

14022015 Zalkerveerweg 7 22 88 Zie volgende week

21022015 Idem 30 120 33 wilgen, 30 elzen, 5 

wilgen aanplant

28022015 Hessenweg 19 30 120 15 berken, eiken, essen, 

esdoorns en vlier

07032015 Eierweg 30 120 27 wilgen en populier 

geknot en 29 aangeplant

14032015 Zalkerdijk (Zalk) – Staal 33 132 35 wilgen

07112015 Nauuurwerkdag Griend Fabrieksweg 40 100 1000 m2 griend

14112015 Wijhenseweg (landgoed Windesheim) 23 92 Zie volgende week

21112015 Idem 27 108 30 wilgen

28112015 Kleine Veerweg 14 (v.d. Berg) 35 140 44 wilgen en populieren

05122015 Nilantsweg/Meenteweg 29 116 Zie 19/12

12122015 Idem (40jarig jubileum VLO en SMZ) 43 172 35 aanplant voor levering

19122015 Idem 41 164 50 wilgen

Totaal 17 werkdagen 535 2080 - 369 wilgen en populieren
-  53 esdoorns, elzen, eiken, 

essen en vlier
- 1000 m2 griend
- 40 nieuwe aanplant

6. Door natuur en landschapsonderhoud de landsc

hapselementen in stand te houden, door het knotten en 

poten van wilgen en populieren, het snoeien van meido

ornhagen en hoogstamfruitbomen bij particulieren.                                      

In de periode januari  maart is er wekelijks door een 

grote groep vrijwilligers geknot en ander landschapson

derhoud gedaan, op diverse locaties aan de rand van 

Zwolle.  
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7. Door het deelnemen aan en ambtelijk ondersteunen 

van het Natuurplatform Zwolle.

De Milieuraad heeft een coördinerende rol in het Natuur

platform Zwolle, via voorzitter en notulist/administra

tieve ondersteuning. Inhoudelijk verslag, zie 1

8. Samen met andere natuurorganisaties twee seizoen

dagen organiseren, waaraan brede publiciteit wordt 

gegeven richting Zwolse bevolking.

De eerste seizoensdag had als thema insecten en is ge

houden op 10 mei. Er waren 1000 bezoekers.  

De volgende seizoendag, het Nazomerfeest Doepark 

Nooterhof, werd gehouden op 20 september had een 

gevarieerd gevarieerd duurzaam/groen programma.  

Bij matig weer trok dit evenement 800 bezoekers. 

            

9. 3 à 4 keer per jaar een milieukrant uitbrengen voor 

aangesloten vrijwilligers en geïnteresseerden.

Er zijn 3 edities verschenen, deze zijn bijgevoegd. De 

digitale oplage van de nieuwsbrief neemt toe, daar naast 

signaleren we ook dat de papieren oplage, ruim 400 

stuks, in het algemeen beter gelezen wordt. 

10. Behandelen van milieuvragen van Zwolse burgers en zo 

nodig doorverwijzen.

We hebben rond de 50 milieuvragen ontvangen.  

Regelmatige thema’s zijn o.a. Bijen en vlinders in de tuin, 

geluidsoverlast, insectenbestrijding, illegale stort afval,  

afvalscheiding.

 

11. Verzorgen van publicaties, lezingen en rondleidingen, 

afhankelijk van actualiteit.

Ons boekje Ecoshoppen in Zwolle is geüpdatet, weer digi

taal te lezen en wordt via een flyer gepromoot worden. 

 

Samen met Duurzaam Zwolle hebben we  een 4 weke

lijkse reeks duurzame columns, deze verschijnt onder de 

titel Groenstrook in de Peperbus.  

Thema’s waren: stadsvogels, duurzaam water, straling, 

energielabel voor woningen, circulaire mode, duurzaam 

wonen in de Muziek wijk, duurzaam organiseren, 

duurzaam hardhout van de denneboom, duurzame 

feestdagen en duurzaamheid slim financieren. 

Verder werken wij momenteel samen met IVN aan een 

educatieve ontdekkingstocht in Doepark Nooterhof over 

ecologisch tuinieren. De eerdere natuureducatieve  

speurtochten, Belle de Bij, Klara de Kikker en Willem de  

Wilg bleven aangeboden worden.

We hebben geparticipeerd via een informatiestand bij 

streekmarkten Doepark Nooterhof van april en juni en 

september en met een creatieve duurzame activiteit op 

de kerstmarkt. 

          

We hebben via de Groene Loper deelgenomen aan de 

voorbereiding van het Bloemenlint op 22 april .

 

12. Coördineren of zelf uitvoeren van projecten.

We organiseerden de Zwolse Nacht van de Nacht op 24 

oktober 2015. Een gevarieerd buiten en binnenprogram

ma trok ongeveer 500 bezoekers, ondanks regen op een 

deel van de avond. 

     

We hebben samen met IVN een kinderactiviteit over bij

zondere ecologische groenten en wat je er mee kunt doen 

verzorgd tijdens een speeldag Doepark Nooterhof in de 

herfstvakantie. Hieraan namen meer dan 100 kinderen 

deel. 

De Milieuraad participeert in het Zwolse CDO overleg, en 

was medeorganisator van de CDO bijeenkomst in Wijk

boerderij de Klooienberg, in september. 

13. Het ondersteunen van “Buurtenergie” projecten.

 

De Milieuraad is beschikbaar voor inhoudelijke onder

steuning van deze projecten. Onze notitie Energiege

bruik in Zwolle beoogt de ambities binnen Zwolle op 

het gebied van duurzame energie een extra stimulans 

te geven. Dit leidde tot een positieve reactie van Blauw
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vingerenergie met intentie om samen te gaan kijken hoe  

opwekking en gebruik van duurzame energie, naast 

energiebesparing, verder versterkt kunnen worden. 

14.  Een milieu/natuur project starten voor de basisscholen 

in Zwolle.

 

PlantinZicht! 900 Zwolse kinderen gingen op ontdek

kings  tocht met Florisz de Kruijter.

Waar komt popcorn vandaan? Wat kun je allemaal met 

een kokosnoot doen? Hoe helpen planten om wonden te 

verzorgen? Met het al doende zoeken naar antwoorden 

op tal van vragen over planten en de verdere natuur, ging 

voor veel Zwolse kinderen van de groepen 4, 5 en 6 een 

wereld open bij het beleeftheaterproject PlantinZicht! 

Dit project van de Milieuraad werd gehouden van eind 

oktober tot half november. 900 kinderen maakten in 36 

voorstellingen kennis met diverse thema’s zoals natuur, 

biodiversiteit, kruiden, zeevaart, cultuur en historie. Door 

de bijzondere didactische opzet ‘beleefden’ de kinderen 

de onderwerpen. Met vernieuwd onderwijsmateriaal bor

duurde dit voort op de traditie van succesvolle schoolpro

jecten in Zwolle die de Milieuraad inmiddels heeft.

Begeleiding van dit project werd verzorgd door tiental

len vrijwilligers en MBO stagiaires. De besteding van de  

gemeentelijke bijdrage van € 1500 aan dit project is apart 

verantwoord. 

15. De Milieuraad wil haar activiteiten en inspanningen 

voortdurend “bij de tijd” houden en zal daarom zo nodig 

buiten de hier geschetste prestaties nieuwe activiteiten, 

acties e.d. aan haar programma toevoegen, dan wel het 

programma aanpassen aan de actuele situatie.

We anticiperen in onze vernieuwde strategische  

koers en bijbehorende activiteiten op veranderende ver

houdingen overheid  burgers/privaat. Een traject met de 

Sesam Academie om dit te verdiepen is grotendeels  

afgerond. Ook is hierover overleg gevoerd met de porte

feuillehouder en beleidsambtenaren Milieu en Groen.             

In hoofdlijn is deze nieuwe strategische koers als volgt:

Op het gebied van natuur en milieu is er in Zwolle de 

afgelopen jaren veel veranderd. Vrijwilligers en sym

pathisanten van de Milieuraad Zwolle gezamenlijk be

schikken over veel kennis en vaardigheden waar natuur, 

milieu en inwoners van Zwolle nog jaren lang van kunnen 

profiteren. De vorm waarin dit gebeurt gaat echter ver

anderen. Waar de Milieuraad ooit begon als zelfstandige 

werkgroep om het gehele natuur en milieubeleid van 

de gemeente Zwolle tegen het licht te houden, is er nu 

sprake van een terugtredende overheid en veel verschil

lende clubs die zich met dezelfde onderwerpen bezig

houden. Tegelij kertijd pakken inwoners ook op eigen ini

tiatief steeds meer dingen op. Dit veranderende speelveld 

heeft ook gevolgen voor de Milieuraad. Meer dan in het 

verleden wil het bestuur de Milieuraad profileren als 

netwerkorganisatie. Met het Doepark Nooterhof als 

thuisbasis willen we vanuit ons eigen gedachtegoed 

in bredere verbanden met andere partijen zoeken naar 

gemeenschappelijke grond om onze doelen te bereiken. 

Samen staan we sterk. Het is dan ook van belang dat 

we weten wie onze partners zijn, waar zij goed in zijn 

en welke kennis zij in huis hebben. De Milieuraad speelt 

al enige jaren een belangrijke rol in het Natuurplatform 

Zwolle. Naar dit model willen we ook een Milieuplatform 

tot stand brengen, waarin aandacht is voor de ‘grijze’ 

sector zoals afval, energie, duurzaamheid, water, bodem 

en luchtkwaliteit.  Vanuit beide platforms kan worden 

gezocht naar de juiste expertise voor kwesties en projec

ten die op dat moment spelen. Met de Groene Loper als 

verzamelnaam voor vele uiteenlopende projecten bestaat 

hier ook een actuele aanleiding toe. Dit kan betekenen 

dat nieuwe vrijwilligers incidentele verbanden aangaan 

met de Milieuraad op onderwerpen die op dat moment 

actueel zijn, terwijl we nu nog gewend zijn om te rede

neren vanuit de verschillende werkgroepen. Veel mensen 

willen best actief zijn, maar dan wel buiten commissie

structuren en op heel specifieke onderwerpen. 

De Milieuraad wil hier de mogelijkheid voor bieden. 


