
ACTIE VEREIST: U meldt zich aan voor dit werkbezoek door de Outlook-uitnodiging te accepteren. 
 
Geachte Staten- en commissieleden, 
  
Op 9 maart 2022 is het Innovatieprogramma gezonde leefomgeving besproken in de Statencommissie 
Milieu & Mobiliteit. In deze vergadering is afgesproken een werkbezoek te organiseren. Wij nemen u 
graag mee naar Samen Meten Utrecht in de Bibliotheek op het Neude in Utrecht.  
 
Over het innovatieprogramma en Samen Meten Utrecht 
Binnen het innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving richten wij ons samen met inwoners, 
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op het testen en uitrollen van 
innovaties die kunnen bijdragen aan een gezondere leefomgeving.  
Samen Meten Utrecht is hiervan een mooi innovatief voorbeeld. Samen met Natuur en Milieufederatie 
Utrecht, het Milieucentrum Utrecht en het RIVM werkt de provincie Utrecht aan een regionale 
meetcommunity van inwoners over de inrichting van hun leefomgeving.   
 
Het programma van het werkbezoek 
Tijdens het werkbezoek laten we zien op welke manieren de provincie bijdraagt aan 
innovatieprojecten in de gezonde leefomgeving. U gaat zien en ervaren hoe innovatie een belangrijke 
rol kan spelen in de maatschappelijke vraagstukken die op provinciaal niveau opgelost moeten 
worden. Tijdens het werkbezoek worden de activiteiten van Samen Meten Utrecht belicht en gaat u 
hierover in gesprek met de betrokken inwoners en de betrokken organisaties.  
  
Programma  
9:00 – 9:05: Inloop en opening   
Openingswoord door de gedeputeerde. 
 
9:05 – 9:30: Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving 
Marco Swart (programmamanager) presenteert het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving. Hij 
neemt u mee in de projecten, onderzoeken en experimenten waar we aan werken.  
 
9:30 – 10:00: Inwonersbetrokkenheid  (citizen science) 
Samen Meten Utrecht faciliteert innovatieve trajecten met de inwoners. Deelnemers vertellen in het 
kort wat ze aan het doen zijn en u kunt hierover met ze in gesprek gaan.   

• Studenten HU over uitkomsten datasprint en datavisualisatie Telraam en Snuffelfiets; 

• Inwoner uit de community Samen Meten Utrecht over deelname aan Telraam;  

• Lokale initiatieven van inwoners zelf, zoals Fijnstofradar van Veenendaal, Meet je stad Zeist, 
Werkplaats Amersfoort;  

• Presentatie provincie Utrecht en Natuur en Milieu Federatie Utrecht over Samen Meten 
Utrecht en de gezonde leefomgeving en de betrokkenheid van het RIVM bij deze 
meetcommunity’s.  

 
10:00 – 10:20: Ervaren van innovatie – Zwerfafval, grip op buitenruimte:  
 
Achtergrond.  
Innovatie kan ons helpen om reële problemen op te lossen. Een belangrijk probleem waar we als 
Provincie een rol in hebben is het tegengaan van Zwerfafval. Als introductie legt onze weginspecteur 
Frits Doornenbal uit hoe groot dit probleem is en hoe het nu opgelost wordt.  
 
Aan de slag.  

• Presenteren van een kaartje van het gebied rondom de bieb: waar denken jullie dat zwerfafval 
zich ophoopt?  

• Introductie van app en camera, ga een klein rondje lopen.  

• Terugkomst: heat map laten zien naast de kaartjes: wat valt op?  
 
Presentatie door start up Camenai 
Camenai is volgens de inwoners van Samen Meten Utrecht de start up met de beste oplossing voor 
het detecteren van zwerfafval in de leefomgeving. Zij hebben hiertoe een app ontwikkeld. Ank van 
Paassen van Camenai legt uit hoe de app werkt en hoe deze gebruikt wordt.  
 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bodem-water-en-milieu/innovatieprogramma-gezonde-leefomgeving#Innovatieprogramma


In gesprek met gebruikers  
Provinciale statenleden kunnen in gesprek gaan met de gebruikers van de app: 

• De weginspecteur van de provincie Utrecht,  

• Inwoners die periodiek zwerfafval ruimen in hun gemeente Montfoort en Oudewater  

• Een Leerkracht van een basisschool in Mijdrecht   
 
[10:20 – 10:55]: Workshop: 
We gaan aan de slag met maken van sensoren onder begeleiding van Meet je Stad Utrecht.  
 
[10:55 – 11:00]: Nawoord: 
Rob van Muilekom sluit het werkbezoek af en geeft een korte wrap up.  
 
Bevestiging aanwezigheid 
Kunt u laten weten of u aanwezig bent door dit agendaverzoek te accepteren of te weigeren?  
Als u het agendaverzoek (voorlopig) accepteert, rekenen we op uw aanwezigheid. U wordt geacht met 
eigen vervoer naar de locatie te komen.   
 
Graag tot ziens in Utrecht!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob van Muilekom 
Gedeputeerde Gezonde leefomgeving 
 
 
 

 


