Toelichting inzet GDO voor maatregel 49 - Urgenda CO2
besparingsplan
De Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) faciliteert het landelijke
netwerk van 100 Natuur- en milieueducatie centra en heeft een verbinding naar 500
stadsboerderijen. Een centrale rol van veel centra is het betrekken van de samenleving voor
het realiseren van duurzame doelstellingen. Ze doen dit door te werken aan bewustwording,
waarmee zowel aan draagvlak wordt gewerkt als aan actie, en door concreet
handelingsperspectief te bieden. De centra hebben dikwijls een groot netwerk, o.a. naar het
onderwijs en naar bedrijven.
De locaties zijn druk bezocht met
gezamenlijk 30 miljoen bezoeken. De
bezoekers zijn divers: arm en rijk, jong
en oud. Het zijn plekken waarbij leren
en plezier hand in hand gaan.
De centra zijn in staat om het gesprek
met de bewoners/gebruikers (mede
namens
gemeenten,
woningcorporaties en andere partijen) te
voeren om zo samen te kunnen werken
aan een aantrekkelijke groene woonen werkomgeving. Belangrijk voor nu
en straks. Er is al materiaal beschikbaar
dat kan worden benuti,ii. Met een extra
financiële impuls kunnen we de rol versterken. Het is van belang kennis en kunde onderling
te delen, uit te bouwen en uit te rollen. En de verbindingen met gemeenten, waterschappen
en Maatregel 49 partners rond vergroenen, klimaatadaptatie en biodiversiteit te versterken.
Onderstaand een voorzet.
Het streven in 2020:
• 25 centra haken aan bij landelijke Boomfeestdag en campagne Tuinbranche
Nederland voor een extra Veluwe aan natuur in onze achtertuin, startend eind
maart 2020. Elk centrum zal dit samen met een lokaal tuincentrum uitwerken,
met name gericht op extra publiciteit.
€2000 per centrum:
€ 50.000,-•

Kick off bijeenkomst centra en stadsboerderijen:

o Informatie belang groen in de stad (gezondheid, klimaatadaptatie,
biodiversiteit, landelijke beleid en lokale activiteiten rond Deltaprogramma)
o Presentatie huidige inzet
o Werksessies kansen verkennen, acties definiëren, leemtes benoemen
€ 30.000,-•

Experimenteren met lokale aanpak:
Netwerksessies waarin 10 centra met waterschap, gemeente, corporaties, tuincentra,
onderwijs en hoveniers lokaal concrete acties afspreken rond bewustwording en het
vergroenen van tuinen
€ 100.000,--

•

Coördinatie en afstemming met inzet Tuinbranche, VHG en Stadswerk

•

Ondersteunen lokale aanpak door het ontwikkelen van een handboek voor de centra
met proposities, maatregelen en mogelijke financieringsmethodes waarmee door elk
centrum met welke ambitie dan ook een keuze kan worden gemaakt en het gesprek
kan worden gestart met de andere stakeholders
€ 50.000,--

•

Uitbouwen GDO leerkring klimaatadaptatie

•

Organiseren eind 2020 ‘Samen voor Groen’ bijeenkomst. Een landelijke oploop
(brede uitnodiging): best practices, publicatie, startmomentum vervolg

€ 40.000,--

€ 30.000,--

€ 30.000,-Voor de uitrol over meer centra vanaf 2021, is vervolgfinanciering zeer gewenst.
Hiertoe zal eind 2020 een plan worden geschreven.
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https://vereniginggdo.nl/publicatie/alle-kinderboerderijen-en-bezoekers-klimaatbestendig-en-waterbewust/

https://vereniginggdo.nl/publicatie/handboek-watervriendelijke-tuin/

