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1. Inleiding
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland kijkt terug op jaar waarin duidelijkheid is ontstaan over
onze structurele subsidierelatie met de provincie Zuid-Holland. Uiteindelijk heeft Provinciale Staten
bij de behandeling van de najaarsnota gekozen om de structurele boekjaarsubsidie met ingang van
2015 volledig te beëindigen. Het uitblijven en vooruitschuiven van deze besluitvorming gaf grote
onzekerheid en zorgen over ons voortbestaan in 2014. Op verschillende momenten hebben wij bij
Provinciale Staten ook aangedrongen op duidelijkheid. In drie jaar tijd hebben wij nu een structurele
bezuiniging moeten opvangen van € 500.000 en vanaf 2015 zullen wij op eigen kracht en met meer
ondernemerschap aansprekende programma’s moeten ontwikkelen en opdrachten moeten
verwerven voor de financiering van het werk wat wij in het belang van de Zuid-Hollandse
gemeenschap verrichten. In 2014 zijn wij ook begonnen met het opbouwen van een andere
werkrelatie met de provincie Zuid-Holland, want wij blijven vanuit onze maatschappelijke
doelstelling en vanuit provinciaal en regionaal perspectief werken aan een mooi en duurzaam ZuidHolland.
2014 was ook een inhoudelijk sterk jaar met mooie resultaten. Een van de hoogtepunten was het
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst stikstofreductie tussen een groot aantal natuur- en
milieuorganisaties, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Deze aanpak is inmiddels als
voorbeeld overgenomen door Staatssecretaris Dijksma bij de behandeling van de PAS. In 2014
hebben wij alle voorgenomen activiteiten en projecten met volle inzet uit kunnen voeren. Er is veel
werk verzet. Ook het financiële resultaat over 2014 is positief. We konden het boekjaar wederom
afsluiten met een positief resultaat van € 10.470.
Dit resultaat is mede tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking met tal van partijen en
natuurlijk ook met het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk, onze eigen achterban van
300 aangesloten organisaties.
Ik wens u veel leesplezier bij de terugblik over 2014 en zoals altijd: heeft u ideeën en tips? Of wilt u
ons steunen in ons werk? Wij horen het graag via info@milieufederatie.nl.

Alex Ouwehand
Directeur
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2. Organisatie
2.1 Wie zijn wij?
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat als onafhankelijke en maatschappelijke organisatie
voor de belangen van natuur, milieu en landschap in de provincie Zuid-Holland. Wij zetten ons in
voor een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Het zoeken naar de
balans tussen economische-, sociale- en ecologische belangen staat daarbij voorop. Onze activiteiten
kennen een sterke focus op het bovenlokale niveau. Lokale natuur- en milieugroepen kunnen
namelijk zeer goed de gemeentelijke politiek beïnvloeden. De NMZH richt zich daarom vooral op de
bovenlokale problemen die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan snelwegen, industriegebieden,
natuurgebieden, kustontwikkeling en oppervlaktewater.
De NMZH voert deze missie uit in het brede maatschappelijke speelveld van bestuurders,
ambtenaren, politici, andere natuur- en milieuorganisaties, burgers, lokale groepen en bedrijven. We
spelen daarbij in op ontwikkelingen en we willen daarbij een complementaire verbindende rol
spelen.

2.2 Hoe werken wij?
Milieuvraagstukken worden actief aangepakt en in gezamenlijkheid opgelost. Ons team komt tot
passende oplossingen en werkt veelvuldig samen met andere organisaties en overheden. Zo creëren
we verschillende invalshoeken en extra slagkracht. Borging van resultaten komt tot stand door met
elkaar goede afspraken te maken en deze te monitoren. Het durven nemen van
verantwoordelijkheden en elkaar hierop aanspreken zijn daarbij essentiële onderdelen. De NMZH
werkt zelf niet met vrijwilligers, maar wel zijn er diverse aangesloten organisaties en initiatieven die
zich met veel vrijwilligers belangeloos inzetten voor ons gezamenlijke doel.

2.3 Doelstelling
De NMZH fungeert ook als sparringpartner en meedenker van overheden en als spreekbuis van
samenwerkingspartijen. We zorgen voor een gestructureerde en gekanaliseerde inbreng van
standpunten en argumenten, in het bijzonder bij onderwerpen of ontwikkelingen die bovenlokaal
spelen, specifiek zijn voor het regionale en provinciale niveau. In maatschappelijke
besluitvormingsprocessen brengen wij kennis en expertise in op het gebied van milieu,
duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en omgevingskwaliteit. Wij stellen ons constructief op en
brengen kennis en expertise bijeen op het gebied van milieu, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en
omgevingskwaliteit in maatschappelijke besluitvormingsprocessen. Op zo'n manier dragen wij bij aan
de realisatie van een duurzame provincie, waarin het voor iedereen fijn werken, wonen en leven is.
Wij doen dat bij voorkeur op een proactieve en positief kritische manier. Hoogst zelden als opponent
van overheden in juridische procedures.
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3. Bestuursverslag
3.1 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit negen leden. Op basis van een profiel worden leden van de Raad
van Toezicht voorgedragen. Vier leden worden benoemd op voordracht van de Raad van
Aangesloten Organisaties die het bij de NMZH aangesloten Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk
vertegenwoordigt. Vier andere leden worden benoemd op basis van kerncompetenties en
provinciale betrokkenheid en een onafhankelijk voorzitter.
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden:
•
Pieter van Alphen, voorzitter
•
Rob van de Laar, penningmeester
•
Karel Mulder
•
John Steegh, regiovertegenwoordiger West
•
Loes Schutte-Postma, vertrouwenspersoon personeel
•
Rob Schröder, regiovertegenwoordiger Oost
Eind 2014 waren er drie vacatures, regiovertegenwoordiger Rijnmond en Zuid en een lid op basis van
provinciale betrokkenheid.
Een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Toezichtleden en het aftreedschema vindt u in
bijlage 1. De verantwoordelijkheidsverklaring bestuursleden is opgenomen in bijlage 2.

3.2 Taken Raad van Toezicht en frequentie vergaderingen
Tot de taken van de Raad van Toezicht behoren het goedkeuren van de begroting, het jaarwerkplan,
de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede het meerjarenbeleidplan en -begroting. De Raad van
Toezicht laat de beleidsvorming en -uitvoering, waaronder het financieel beheer, over aan de
directeur en het team. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks de begroting, de werkbegroting, het
jaarwerkplan, het jaarverslag en de jaarrekening vast, evenals eens in de vier jaar een
meerjarenbeleidplan. Daarnaast staat de voortgang van de projecten en de strategische
programma´s regelmatig op de agenda en worden er strategische kwesties bediscussieerd. In 2014
zijn in totaal zes Raad van Toezichtvergaderingen gehouden en is een heidag georganiseerd om te
brainstormen over het op te stellen nieuwe beleidsplan 2015-2020. Uitgangspunt is zes Raad van
Toezichtvergaderingen per jaar.

3.3 Wat stond op de agenda?
De nieuwe NMZH pensioenregeling is ingegaan per 1 januari 2014. Naast de reguliere agenda is in
2014 ook uitgebreid stilgestaan bij de financiële positie van de NMZH. De sterk teruglopende
subsidie van de provincie Zuid-Holland (bijna € 500.000 in 3 jaar tijd) zet de organisatie aan tot meer
ondernemerschap en markt- en projectacquisitie om de continuïteit te borgen van zowel de
inhoudelijke bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling als de NMZH als organisatie. Er is parallel
aan de uitvoering van het activiteitenplan 2014 gewerkt aan het creëren van nieuwe
verdienmodellen voor de korte en middellange termijn. De Raad van Toezicht heeft samen met de
directeur een principiële keuze gemaakt om niet langer de bezuinigingen en het wegvallen van de
structurele boekjaarsubsidie aan te vechten maar uit te gaan van de nieuwe realiteit en op basis
hiervan tot andere inkomsten te komen en een nieuwe relatie met de provincie Zuid-Holland op te
bouwen die meer gericht is op inhoud en samenwerking en minder op het vasthouden aan een vorm
van een structurele subsidierelatie.
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Op 3 juli is afscheid genomen van Heleen Weening als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Aangezien zij Frans van der Steen per 1 september 2014 als directeur van het Haags Milieucentrum
gaat opvolgen en met ingang van die datum ook door de gemeente Den Haag gelijktijdig als directeur
van het Duurzaamheidscentrum Den Haag is aangesteld was het voorzitterschap van de Raad van
Toezicht niet langer verenigbaar. Per 3 juli is Pieter van Alphen bij acclamatie tot nieuwe voorzitter
van de Raad van Toezicht gekozen.
Op verschillende momenten is in 2014 aandacht besteed aan de voorbereidingen voor het nieuwe
beleidsplan 2015-2020. In 2014 is op basis van een krachtenveldanalyse, stakeholdergesprekken en
maatschappelijke trends en ontwikkelingen het lopende beleidsplan geëvalueerd en is het kader
voor het nieuwe beleidsplan bepaald. Op 12 december heeft de Raad van Toezicht tijdens een heidag
het kader nog verder aangescherpt en meer focus aangebracht in de strategieën en de werkdoelen
voor de periode 2015-2020. Vanaf december heeft consultatie plaatsgevonden bij overheden,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om tot een reflectie komen, maar ook om onze
keuzes nog meer aan te scherpen en van meer focus te voorzien. Het doel is om dit proces in de voor
de zomer van 2015 af te ronden en tot besluitvorming te komen.

3.4 Bureau
Het bureau van de NMZH bestaat per 31 december 2014 uit een directeur (0,8 fte), 5 medewerkers
(4,6 fte) en controller (0,2 fte). Onderstaande personen waren op die datum in dienst van de NMZH:
• Alex Ouwehand, directeur
• Bert Bakker, regisseur water, kust en energie
• Danny Eijsackers, projectleider agrarische natuur
• Susanne Kuijpers, regisseur ruimtelijke ordening, natuur en landschap
• Sonja Raaijmakers, communicatieadviseur
• Jan Kastje, regisseur duurzame economie en transities
• Jhaishri Hanoeman, secretariaat
• Germ van der Werf, controller

3.5 CBF keur en ANBI status
De NMZH is een goed doel en in het bezit van een CBF-Keur. Met het CBF-Keurmerk laten wij zien dat
er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. De ANBI status hebben
wij ontvangen omdat we ons minstens 90% inzetten voor een algemeen nut. De Raad van Toezicht
leden hebben allen in een verklaring de volgende principes onderschreven:
•
•
•
•

Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te zijn gescheiden van het
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief
en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.
In een verantwoordingverklaring van het Bestuur wordt beschreven hoe de NMZH invulling geeft
aan deze principes. Deze verklaring is als bijlage 2 bij dit jaarverslag te vinden.

3.6 Code Wijffels
Het bestuur van de NMZH hanteert de Code Wijffels voor goed bestuur van goede doelen. We
onderschrijven het belang van een goed gefundeerd maatschappelijk vertrouwen en volgen dan ook
de aanbevelingen van de commissie Wijffels.

7

4. Beleidsplan 2015
In 2014 hebben wij ons huidige beleidsplan 2011-2015 ‘Netwerken versterken!’ breed geëvalueerd
met diverse stakeholders. Intern hebben wij op basis van maatschappelijke trends en ontwikkelingen
scherp gekeken naar onze opgaven voor de periode 2015-2020. Wij constateren dat de samenleving
en het bedrijfsleven voor nieuwe opgaven staan, de samenleving is enorm in beweging. De
klimaatopgaven en de transitie naar een duurzame economie stellen ons voor nieuwe uitdagingen.
Dit geeft onzekerheden, maar ook nieuwe kansen voor innovatie, slimme en efficiënte productie en
duurzame economie. De NMZH wil die kansen volop benutten en zorgen voor nieuwe doorbraken.
De energieke samenleving biedt daarvoor veel aanknopingspunten. Het aantal burgerinitiatieven op
het gebied van duurzame energieopwekking en gezond en verantwoord voedsel neemt nog steeds
toe. Binnen overheden en bedrijfsleven geeft dit een omslag in denken. Co-creatie en
netwerksamenwerking staan hoog op de agenda. Wij willen deze beweging van onderop versterken
en ondersteunen en kansen voor nieuwe allianties benutten voor een mooier en duurzamer ZuidHolland. In ons nieuwe beleidsplan 2015-2020 maken wij onze keuzes op hoofdlijnen voor de
komende jaren zichtbaar. Jaarlijks zal die inzet worden geconcretiseerd en voorzien van meetbare
doelen en resultaten in ons activiteitenplan. Onze inzet en aanpak is gefocust op
gebiedsontwikkeling en een beperkt aantal strategische projecten. Projecten met een sterke ambitie
om tot doorbraken te komen. De versterking van biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit in samenhang
met duurzame economische ontwikkeling is een succesvolle aanpak gebleken. De NMZH wil een rol
spelen als initiatiefnemer en versneller van duurzame ontwikkeling en pleitbezorger van natuur en
landschap. Die koers willen wij vasthouden en daarbij gericht samenwerken met burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden. En uiteraard met ons Zuid-Hollandse natuur- en
milieunetwerk van zo’n 300 aangesloten organisaties. In 2014 hebben wij het interne proces
afgerond met een heidag van de Raad van Toezicht op 12 december 2014. In de eerste helft van
2015 willen wij het beleidsplan gaan schrijven en voor de zomer van 2015 tot vaststelling gaan
komen.
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5. Gebiedsontwikkeling en Infrastructuur
De NMZH kiest ervoor om bij gebiedsontwikkeling als strategische partner aan tafel te zitten en zo
proactief bij te dragen aan de duurzame inrichting van Zuid-Holland. Vanuit het natuur- en
milieubelang brengen wij standpunten en ideeën naar voren om zo het beleid en de ruimtelijke
plannen natuur en milieu-inclusief te maken. Ook geven wij gevraagd en ongevraagd advies bij
provinciale en regionale ruimtelijke plannen. Daarnaast reageert de NMZH op vragen van het ZuidHollandse natuur- en milieunetwerk en overige belanghebbenden. Het uiteindelijke doel is om vanuit
de samenleving noodzakelijke plannen zodanig te helpen ontwikkelen en verrijken dat de belangen
van natuur, milieu, landschap en open ruimte een volwaardige plaats krijgen bij de duurzame
inrichting van Zuid-Holland. In 2014 is de NMZH bij de volgende ruimtelijke ordeningsplannen en
gebiedsontwikkelingsprojecten betrokken:

5.1 Provinciale en regionale ruimtelijke ordeningsplannen
Onderwerp en resultaatverplichting
De NMZH is inhoudelijk betrokken bij provinciale structuurvisies en bestemmingsplannen. Maar ook
bij ruimtelijke concepten zoals de Ecologische Hoofdstructuur en grootschalige bovenlokale
infrastructuur. Dit doen wij vooral bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied
wanneer de provinciale kernkwaliteiten in het geding zijn. Waar nodig geven wij adviezen, reacties
en zienswijzen bij de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid en aanpalende
beleidsterreinen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is er in het bijzonder aandacht besteed aan strandbebouwing. Doordat een bovenregionale
visie op de stranden ontbreekt, dreigen bijzondere kwaliteiten van de Zuid-Hollandse stranden m.b.t.
rust, ruimte en ecologie verloren te gaan door een toename van lokale initiatieven voor
strandbebouwing. De NMZH heeft daarom in afstemming met haar netwerk een notitie opgesteld
waarin dit probleem geschetst wordt. Deze notitie is toegestuurd aan de kustgemeenten en –
waterschappen. Naar aanleiding van deze notitie is met de gemeente Goeree-Overflakkee, waar
actuele plannen voor strandbebouwing spelen, overleg geweest. Ook heeft overleg met de
ambtenaren van de provincie plaatsgevonden. Mede naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de
kwaliteit van de stranden een plek te geven in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Ook heeft de NMZH
samen met andere partijen uit haar netwerk een zienswijze ingediend op de plannen voor ecolodges
op de Kabbelaarsbank. De ecologische onderbouwing van deze plannen schiet namelijk tekort. Ook is
een zienswijze ingediend op de strandnota van de gemeente Noordwijk waarin plannen zijn
opgenomen voor meer strandbebouwing.
Een ander onderwerp waar de NMZH in het kader van ruimtelijke ordening aandacht aan heeft
besteed is het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Bodegraven-Noord. Hierop is samen met
andere partijen uit het netwerk een zienswijze ingediend omdat de natuurwaarden in deze plannen
onvoldoende geborgd bleken te zijn.
Ook is een brief gestuurd aan de gemeente Vlist op de aangevraagde vergunning voor het boren naar
gas. Hier heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten geen verklaring van geen bedenkingen af te
geven.
Om het onderwerp natuur hoog op de lokale agenda’s te zetten, hebben de Natuur en
Milieufederaties samen met de VNG, Natuurmonumenten en diverse andere organisaties na de
gemeenteraadsverkiezingen een pamflet aangeboden aan de gemeenten. Het pamflet met
actiepunten helpt en inspireert de gemeenten om op lokaal niveau met natuur aan de slag te gaan.
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5.2 Provinciale structuurvisie ruimte en mobiliteit
Onderwerp en resultaatverplichting
In 2014 zal de provincie de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit vaststellen. In de voorbereiding hiertoe
in 2013 heeft de NMZH al inbreng geleverd en haar standpunten afgestemd op basis van inbreng
vanuit haar netwerk en contacten met deskundigen. In 2014 is voortgeborduurd op deze
inhoudelijke basis om inbreng op het gebied van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid te
leveren ten behoeve van de besluitvorming.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Begin 2014 is de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) ter inzage gelegd. Hierop heeft de NMZH
mede namens een groot aantal partijen uit haar netwerk een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is
nader toegelicht tijdens de hoorzitting over de VRM. Naar aanleiding van de nota van antwoord en
de aanpassingen van de VRM naar aanleiding van de zienswijzen heeft de NMZH haar speerpunten
samengevat in een notitie. Deze is toegestuurd aan de Statenleden en met diverse partijen hebben
lobbygesprekken en mailcontacten plaatsgevonden. Ook is via publiciteit (persberichten,
opinieartikel in landelijke krant etc.) deelgenomen aan de maatschappelijke discussie over de VRM.

5.3 A4/IODS
Onderwerp en resultaatverplichting
Op dit moment wordt de A4 Midden-Delfland aangelegd en worden de IODS-projecten uitgevoerd.
De NMZH is hierbij betrokken als lid van de IODS-adviescommissie. Tevens is het netwerk van de
NMZH (via de stichting Batavier) betrokken bij de ontwikkelingen rondom de aanleg van de A4 en de
uitvoering van de IODS-afspraken. De NMZH volgt de ontwikkelingen, stemt af met haar netwerk en
monitort dat de gemaakte afspraken op een goede manier tot uitvoering komen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH onderhoudt nauw contact met het netwerk in Midden-Delfland dat betrokken is bij de
monitoring van de aanleg van de A4 en uitvoering van gemaakte afspraken. Dit gebeurt door
maandelijkse overleggen en tussentijds contact via e-mail of telefoon (via de stichting Batavier). Ook
is er met enige regelmaat contact met de provincie over de voortgang van de uitvoering van de IODSprojecten.
In 2014 heeft de NMZH afstemming gezocht met de bij de A4 betrokken gemeenten en de provincie
over het voornemen van de minister van I&M om de maximumsnelheid op de A4 te verhogen.
Hoewel diverse gemeenten de zorgen van de NMZH hierover deelden, heeft dit, ook door een lastige
afstemming met gemeentebestuurders in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, niet tot een
gezamenlijk signaal richting de minister van I&M geleid. Wel zal in de eerstvolgende IODSvergadering dit onderwerp op de agenda komen.
Ook heeft de NMZH richting Rijkswaterstaat een signaal afgegeven over de ecopassage onder de
A13. Deze bleek niet aan de gemaakte afspraken over het ontwerp te voldoen en daardoor niet te
functioneren. Rijkswaterstaat heeft hierop aangegeven de ecopassage te gaan verbeteren.
In het kader van de weidevogels (project groenblauwe lint, onderdeel 250 ha zwaar agrarisch
natuurbeheer) is voorgesteld om een alternatieve invulling te geven aan dit doel omdat bij agrariërs
belangstelling bleek te ontbreken voor deelname aan het zwaar agrarisch natuurbeheer. De NMZH
heeft gereageerd op het voorstel om dit doel in te vullen via het weidevogelpact door
aandachtspunten en input mee te geven waarmee bij de alternatieve invulling van het doel rekening
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gehouden dient te worden. Dit om te voorkomen dat de weidevogeldoelstelling slechts in mindere
mate behaald zou worden. Ook is de NMZH aanwezig geweest bij het weidevogelsymposium.
In 2014 heeft geen vergadering van de IODS-adviescommissie plaatsgevonden. Wel vond er in
oktober een ambtelijke voorbereiding voor de volgende IODS-vergadering plaats. De NMZH is hierbij
aanwezig geweest.

5.4 A4-Zuid
Onderwerp en resultaatverplichting
Diverse belanghebbenden pleiten voor de aanleg van de A4-Zuid tussen knooppunt Benelux en
Klaaswaal. Dit tracé doorkruist echter de Hoeksche Waard met haar waardevolle landschap. Er zijn
op dit moment nog geen concrete plannen voor de aanleg van de weg (niet opgenomen in het MIRT)
vanwege een gebrek aan geld, maar vroeg of laat zal de discussie over de weg weer opspelen.
Vooruitlopend op deze discussie wil de NMZH door middel van een onderzoeksproject als stage
verkennen of een integrale aanpak mogelijk zou zijn rondom de A4-Zuid waarbij ook de belangen van
natuur, landschap en leefomgeving in ogenschouw worden genomen. Hierbij worden ook de
ervaringen van eerdere integrale projecten met een dubbele doestelling betrokken.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Voor het aantrekken van een WO student die dit project als afstudeerstage uit zou kunnen voeren,
zijn contacten met de EUR gelegd. Daar is de stageopdracht uitgezet. Ook is de stageopdracht onder
de aandacht van andere universiteiten gebracht zoals Leiden en Utrecht. Dit geeft geleid tot
toekenning van de stageopdracht aan een studente van de Universiteit Utrecht die in februari 2015
met haar werkzaamheden zal gaan starten.

5.5 A13/A16
Onderwerp en resultaatverplichting
Rijkswaterstaat werkt aan het opstellen van een ontwerp- tracébesluit voor de A13/A16. In het
dossier van de A13/A16 zet de NMZH enerzijds in op het belang van een goede onderbouwing van
nut en noodzaak van de weg. Hierbij zal ook het onderzoek dat in opdracht van o.a. NMZH door
CE Delft is uitgevoerd naar verkeersscenario’s betrokken worden. Anderzijds bewaakt de NMZH de
doelstelling van het project dat, naast de bereikbaarheid, ook de leefbaarheid moet verbeteren. De
NMZH doet dit door een actieve inbreng te leveren die zich toespitst op enerzijds het behouden en
verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en anderzijds een optimalisering van de inpassing van de
weg.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 hebben om de twee maanden overleggen met Rijkswaterstaat plaatsgevonden. Tijdens deze
overleggen heeft Rijkswaterstaat een toelichting op de ontwikkelingen en stand van zaken gegeven.
De NMZH heeft hierbij steeds naar voren gebracht wat voor haar belangrijke aandachtspunten zijn
met betrekking tot de inpassing van de weg en het verloop van het proces. Enkele specifieke punten
hierbij zijn:
 Het voorkomen van aantasting van het PMR-project “de Vlinderstrik”;
 Inpassing nabij Ommoord;
 Aantasting en compensatie van de EHS nabij Schieveen;
 Samenhang tussen effectenonderzoek en benodigde inpassingsmaatregelen;
 Cumulatie van milieueffecten (relatie met uitbreidingsplannen RTHA).
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Ook zijn er steeds contacten geweest met betrokken lokale natuur- en bewonersorganisaties om
informatie uit te wisselen en van elkaar te horen welke punten er spelen. Tevens worden contacten
onderhouden met de betrokken gemeenten.

5.6 Blankenburgtunnel
Onderwerp en resultaatverplichting
Eind 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Structuurvisie NWO waarin de keuze voor de
Blankenburgtunnel is opgenomen. Vervolgens is de Structuurvisie aan de Eerste Kamer aangeboden.
De NMZH zet zich in voor behoud en versterking van natuur, landschap en leefbaarheid in MiddenDelfland als groene long voor de Zuidvleugel van de Randstad. Daarom vraagt de NMZH enerzijds
aandacht voor het feit dat nut en noodzaak van de Blankenburgtunnel discutabel zijn vanwege de
stagnatie van de verkeersgroei. Anderzijds zet de NMZH zich er voor in dat, als de weg er komt, deze
deel uitmaakt van een integrale aanpak met een gebiedsagenda waarbij zowel het verbeteren van de
bereikbaarheid als de leefomgeving doelen zijn. De NMZH werkt hierbij samen met andere natuuren bewonersorganisaties.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Er hebben ongeveer maandelijks overleggen plaatsgevonden met de coalitie van natuur- en
bewonersgroepen om de actuele ontwikkelingen en voorgenomen activiteiten te bespreken en af te
stemmen. Tevens is er zeer frequent contact met hen via de mail en telefoon. Gezamenlijk is er een
reactie gegeven op het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport voor de
Blankenburgtunnel. Naast aandachtspunten voor het effectenonderzoek is hierin ook het belang van
het inschakelen van de commissie MER benadrukt. Ook is er met de coalitie gezamenlijk gereageerd
op het wetsvoorstel voor tolheffing op de Blankenburgtunnel. Hierbij is gepleit voor de inzet van de
tolinkomsten voor natuur en landschap. Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden met de
stadsregio als trekker van het op te stellen landschapsplan en de maker van dit plan waarbij door hen
informatie is verstrekt over het landschapsplan.
Ook heeft de NMZH samen met andere organisaties verkend of er draagvlak bestaat om tot een
gebiedsagenda te komen waar de Blankenburgtunnel deel van uitmaakt en de kwaliteiten van het
gebied waarin de weg gepland is centraal staan. Rondom dit idee is tevens een bijdrage geleverd aan
het Deltametropoolforum (presentatie en gepubliceerde paper). De verkenning naar het opstellen
van een gezamenlijke gebiedsagenda heeft geresulteerd in een verkenning naar veel betere
inpassingmogelijkheden.
Uit een onderzoek van de NMZH met Natuurmonumenten, ANWB, Midden-Delfland Vereniging en
LTO Delflands groen bleek dat een alternatief voor een kanteldijk als waterkering mogelijk is
waardoor de inpassingsmogelijkheden vele malen groter zullen zijn. In het MIRT-debat in de Tweede
Kamer is door veel partijen aan de minister gevraagd nader onderzoek te doen naar een alternatief
voor een kanteldijk en dit is vervolgens toegezegd.
Via de website www.vitaalmiddendelfland.nl wordt alle relevante informatie rondom het dossier
Blankenburgtunnel beschikbaar gesteld. Deze website wordt continu actueel gehouden.

5.7 Rijnlandroute
Onderwerp en resultaatverplichting
De Rijnlandroute is de geplande verbindingsweg tussen de A4 en de A44 ten zuiden van Leiden. Deze
weg heeft een grote impact op de leefomgeving doordat deze de ecologische verbinding tussen de
duinen en het Groene Hart doorkruist en door de Oostvlietpolder loopt. De provincie heeft gekozen
om de Rijnlandroute middels het tracé Zoeken naar Balans aan te leggen. Ook de Tweede Kamer is
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hiermee akkoord gegaan. In het laatste kwartaal van 2012 heeft de provincie aangegeven dat de
Rijnlandroute met een boortunnel onder Voorschoten aangelegd zal worden omdat dit haalbaar is
gebleken. In 2014 is verder vervolg gegeven aan het besluitvormingsproces via een ontwerp
inpassingsplan en tracébesluiten voor de aansluitingen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is het ontwerp voor het provinciale inpassingsplan voor de Rijnlandroute ter inzage gelegd.
De NMZH heeft hierop gereageerd door middel van een zienswijze. In deze zienswijze heeft de
NMZH aandacht gevraagd voor nut en noodzaak van de weg nu de verkeersgroei gestagneerd is, het
functioneren van de ecologische verbindingen die door de weg doorsneden worden, leefbaarheid,
natuurcompensatie en landschap.
Ook zijn in 2014 de ontwerp-tracébesluiten voor de aansluitingen van de Rijnlandroute op de A4 en
de A44 door het ministerie van I&M gepubliceerd. Ook hierop heeft de NMZH zienswijzen ingediend.
Naast algemene punten ten aanzien van natuur, landschap en leefbaarheid is hierbij in het bijzonder
aandacht gevraagd voor de effecten van de aansluitingen van de weg op de weidevogelgebieden en
de compensatie hiervan waarop volgens de NMZH nog onvoldoende zicht is. Beide zienswijze zijn
ook afgestemd met de organisaties uit het netwerk van de NMZH in de regio rond Leiden. Tijdens de
hoorzitting over de Rijnlandroute in november zijn de punten uit de zienswijzen nader toegelicht.
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5.8 Rotterdam – The Hague Airport
Onderwerp en resultaatverplichting
Het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zorgt voor transport en bedrijvigheid, maar heeft
ook grote effecten op de omgeving. Zo zorgt het vliegverkeer voor geluidsoverlast en de uitstoot van
vervuilende stoffen. Ook trekt het vliegveld het verkeer aan en het heeft het een ruimtelijke impact.
Rotterdam The Hague Airport heeft de ambitie om uit te breiden. Het gaat hierbij zowel om het
aantal vluchten als om de ontwikkeling van kantoren en bedrijvigheid. Hiertoe is in 2014 een nieuw
bestemmingsplan voor het gebied opgesteld door de gemeente Rotterdam en is een aanvraag
gedaan voor een nieuw luchthavenbesluit van het ministerie van infrastructuur en milieu.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is de NMZH toegetreden tot de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport
(CRO RTHA). De CRO heeft als taak om door overleg tussen de leden van de commissie een gebruik
van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die leden. De
NMZH neemt dus deel aan de vergaderingen van de CRO, stemt af met haar netwerk over de
ontwikkelingen en inbreng in de CRO en deelt haar inbreng met de betrokkenen. In 2014 zijn tevens
de notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het bestemmingsplan en het luchthavenbesluit van
RTHA gepubliceerd. Met het bestemmingsplan en het luchthavenbesluit zou de uitbreiding van RTHA
mogelijk gemaakt kunnen worden. De plannen zullen voorzien worden van een
milieueffectonderzoek. In de zienswijzen op deze NRD’s heeft de NMZH onder andere aandacht
gevraagd voor het inzichtelijk maken van maatschappelijke voordelen van uitbreiding, onderbouwing
van nut en noodzaak hiervan, het belang van het opstellen van een maatschappelijke kosten- en
batenanalyse, het omarmen van een dubbele doelstelling door RTHA, de effecten op natuur en
milieu (o.a. stikstofdepositie) etc.
Ook heeft de NMZH deelgenomen aan de werkgroep voor het opstellen van een nieuw actieplan
voor maatregelen om de geluidshinder te reduceren. In dit kader hebben drie workshops
plaatsgevonden. Daarnaast heeft de NMZH eind 2014 een reactie gegeven op het startdocument
voor het opstellen van een MKBA voor de uitbreidingsplannen van de luchthaven en is aandacht
gevraagd voor de uitstoot van ultrafijnstof door opstijgende vliegtuigen.

5.9 CE-Delft
Onderwerp en resultaatverplichting
Om toekomstige fileknelpunten te voorkomen worden projecten gestart die deze knelpunten op
moeten lossen. Dikwijls gaat het dan om de aanleg van nieuwe infrastructuur. Deze plannen worden
onderbouwd met prognoses van de verkeersontwikkeling die voortkomen uit toekomstscenario’s.
Op basis van deze scenario’s wordt ook een schatting gemaakt van de kosten en baten van mogelijke
oplossingen. Eind 2013 heeft de NMZH samen met andere partners door CE Delft een review uit
laten voeren naar de houdbaarheid van deze scenario’s.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Ook in 2014 is de kennis en informatie vanuit het onderzoek van CE Delft ingezet bij de diverse
lopende infrastructuurprojecten (zie afzonderlijke hoofdstukken over de projecten). Daarnaast is
deze kennis in meer algemene zin benut in besluitvormingsprocessen over beleid, bijvoorbeeld bij de
Visie Ruimte en Mobiliteit. Daarnaast heeft de Statencommissie Verkeer en Milieu gekozen om
CE Delft een presentatie te laten geven over het uitgevoerde onderzoek tijdens een technische
bijeenkomst.
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5.10 Havenvisie 2030 en uitvoeringsprogramma
Onderwerp en resultaatverplichting
Nu de Havenvisie 2030 is vastgesteld komt het aan op de realisatie van deze visie. De NMZH heeft
zich ingespannen om de intrinsieke verduurzaming van de Rotterdamse haven en de verbetering van
de kwaliteit van de leefomgeving goed verankerd te krijgen in deze visie en de uitwerking hiervan in
het uitvoeringsprogramma. De NMZH zal ook de komende periode als maatschappelijk partner een
rol blijven spelen in de uitvoering van deze visie en het borgen en monitoren van de gemaakte
afspraken, waar nodig met verbindingen naar het achterland (Deltri, Zuidwestelijke Delta) en andere
beleidsopgaven (Deltaprogramma’s, Zoetwater en Hoogwaterprogramma’s).
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH heeft ook in 2014 als maatschappelijk partner een rol gespeeld in de uitvoering van deze
visie en het borgen en monitoren van de gemaakte afspraken. De NMZH speelt daarbij een rol als spil
in haar netwerk van natuur- en milieupartners in Zuid-Holland, zowel landelijke als lokaal. Waar
nodig zijn verbindingen gelegd naar het achterland (DelTri, Zuidwestelijke Delta) en andere
beleidsopgaven (Deltaprogramma’s, Zoetwater en Hoogwaterprogramma’s). Een belangrijk
onderdeel was in 2014 de ontwikkeling en afstemming van een samenwerkingsovereenkomst tussen
natuur- en milieuorganisaties, het Havenbedrijf Rotterdam en bedrijfsleven (Deltalinqs) over de
vermindering van de stikstofdepositie in en rond het havengebied (zie paragraaf 6.4).
In december 2014 is ook een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detail voor het
opstellen van een milieueffectrapport voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Dat heeft de
NMZH mede gedaan namens Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, het Rotterdams
Milieucentrum en Stichting Duinbehoud. De verdieping is gericht op het binnenhalen van grotere
schepen. De opmerkingen in onze zienswijze richten zich zowel op de randvoorwaarden voor de
economie als de omgevingskwaliteit. Hierbij is onze insteek gericht op het bereiken van een dubbele
doelstelling, zoals ook bij de aanlag van de 2 Maasvlakte tot stand is gekomen.

5.11 Tafel van Borging project Mainportontwikkeling Rotterdam
Onderwerp en resultaatverplichting
Maasvlakte 2 maakt onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit
project heeft een dubbele doelstelling. Het biedt ruimte voor de economische ontwikkeling van de
Rotterdamse haven en vergroot daarnaast de leefbaarheid in de regio Rijnmond. Om te garanderen
dat niet alleen in de planvorming, maar ook tijdens de aanleg en daarna het evenwicht tussen
economie en leefbaarheid bewaard blijft, is met een brede groep organisaties het document Visie en
Vertrouwen ondertekend. NMZH werkt hierbij samen met Natuurmonumenten, Zuid-Hollands
Landschap en Duinbehoud. Twee maal per jaar komen de bestuurders van de organisaties bij elkaar.
In het najaar worden twee monitoringsrapportages opgeleverd: een van Havenbedrijf Rotterdam en
een van de gezamenlijke overheidspartijen. In 2014 heeft de NMZH extra aandacht besteed aan het
PMR project Buijtenland van Rhoon.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 zijn, net als in de afgelopen jaren, twee reguliere bijeenkomsten van de Tafel van Borging
gehouden. Op 26 juni vond de eerste vergadering plaats, met als belangrijk agendapunt het
vaststellen van het advies over het rapport van de heer Veerman over het Buijtenland van Rhoon,
dat op 5 juni openbaar is gemaakt. Tevens vond een presentatie en discussie plaats over de plannen
voor het nieuwe chemiecluster op Maasvlakte 2 en de relatie met de biobased economie. Belangrijk
onderdeel voor de NMZH bij de ontwikkelingen van Bioport op Maasvlakte 2 en elders in de haven
zijn de duurzaamheidseisen (o.a. CO2/klimaat in de keten; waardevermeerdering; geen concurrentie
voedsel).
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De ambtelijke voorbereiding vond plaats op 17 juni. Ook vond op 17 juni nog een extra vergadering
plaats van de voltallige Tafel van Borging over het rapport van Veerman om een reactie voor te
bereiden die uiteindelijk als gezamenlijk advies van de Tafel van Borging op 26 juni kon worden
vastgesteld. Dit advies is openbaar gemaakt en ook aan de Tweede kamer gestuurd. De NMZH blijft
kritisch toezien dat de dubbele doelstelling ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd en dat doelen van
de Planologische Kernbeslissing niet verder ‘verwateren’.
Tijdens de najaarsvergadering op 13 november zijn voor de vijfde keer de voortgangsrapportages
van het Havenbedrijf Rotterdam (Monitorings- en Evaluatieprogramma plus) en overheidspartijen
(Integrale Rapportage) besproken. De ambtelijke voorbereidingsvergadering vond plaats op
4 november. Belangrijk punt in deze bijeenkomst was ook nu de ontwikkeling van het Buijtenland
van Rhoon, waarbij de boeren(dochter)lobby en het burgerinitiatief invloed uitoefenen richting de
Tweede Kamer om alleen het Boerenplan integraal over te nemen. Dit leidt voorlopig tot stagnatie
van uitvoering van het advies van Veerman door de provincie.

5.12 DelTri-Platform
Onderwerp en resultaatverplichting
De regio’s West-Brabant, Drechtsteden en Rotterdam hebben te maken met een aanzienlijke druk op
de ruimte, infrastructuur en leefbaarheid. De verwachte toename van de wereldhandel in de
komende decennia leidt tot een forse toename van internationale goederenstromen naar en door
het gebied. De hieraan gerelateerde ruimtedruk is aan het verschuiven. Er is sprake van een
westwaartse beweging naar de Tweede Maasvlakte (chemie/containers) en een zuidoostelijke
beweging (hoogwaardige logistiek) richting Moerdijk. Het Haven Industrieel Complex van de
toekomst zal zich bevinden in de corridor van Maasvlakte tot en met Moerdijk/West-Brabant. Dit
gebied heeft een belangrijke scharnierfunctie tussen de gehele Randstad, Brabant-Stad en de
Zuidwestelijke Delta. De uitdaging ligt er vooral in om op een adequate manier om te gaan met deze
ruimtedruk en tot keuzes te komen op het gebied van de economische structuur van het gebied.
Dit is aanleiding voor de regio’s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant om intensiever te gaan
samenwerken, resulterend in het DelTri-Platform. Dit bestuurlijke platform staat voor ‘Rijnmond en
de Zuidwestelijke Delta’, bestaande uit de drie regio’s (Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant)
met drie urgente opgaven (economisch cluster, duurzame bereikbaarheid en kwaliteit leefomgeving)
en tripartiete samenwerking (overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties). Door een
scherpe inhoudelijke focus wordt het mogelijk om tot een goed afgebakende en uitvoerbare
strategische agenda te komen. Vanuit de Zuid-Hollandse oriëntatie is de NMZH partner in het DelTriPlatform. Vanuit Brabant is de Brabantse Milieufederatie (BMF) de partner van dit platform. De
NMZH werkt mee aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma en de realisatie en monitoring
van concrete projecten. Samen met de DelTri-partners richt de NMZH zich op havengerelateerde
vraagstukken die samenhangen met economie en infrastructuur en de kwaliteit van de
leefomgeving.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is het bestuurlijk platform tweemaal bijeen gekomen om de voortgang te bespreken.
Daarnaast heeft de NMZH deelgenomen aan een negental ambtelijke bijeenkomsten. Met de
bestuurlijk trekker voor de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving, Peter van der Velden,
burgemeester van Breda, is op basis van onze visie gesproken. Het doel was om in 2014 tot een
uitvoeringsprogramma te komen dat kon worden besproken in het bestuurlijk platform, maar door
de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende collegeonderhandelingen en het vertrek van
Peter van der Velden is dit aanzienlijk vertraagd. Er zullen concrete projecten benoemd moeten
worden die tot uitvoering moeten komen onder regie van een nieuwe bestuurlijke trekker. Samen
met de ambtelijke vertegenwoordigers van de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland is
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in overleg met de TU Delft gesproken over de verdere verduurzaming van Moerdijk, Dordtse Kil en
Nieuw Reijerwaard. Het idee is om middels een second opinion te komen tot een gezamenlijk aanpak
voor de realisatie van duurzame bedrijventerreinen. In de aanloop naar de collegevorming op
gemeentelijk niveau en naar de Statenverkiezingen is ook in een brief gewezen op de negatieve
effecten om gelijktijdig drie bedrijventerreinen te ontwikkelen. Gezien de economische ontwikkeling
hebben wij in een advies aangegeven om eerst Moerdijk en Dordtse Kil prioriteit te geven. Zo kan
voorkomen worden dat bij een moeizame ontwikkeling en invulling de afgesproken doelen om tot
duurzame inrichting en exploitatie te komen worden losgelaten en onvoldoende middelen
beschikbaar zijn voor natuur en landschap en de ruimtelijke inpassing.

5.13 Deltaprogramma
Onderwerp en resultaatverplichting
Voor het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden maakt de NMZH deel uit van de Maatschappelijke
Adviesgroep die de stuurgroep gevraagd en ongevraagd advies geeft. De NMZH vraagt aandacht voor
vooroeverontwikkeling en rivierverruiming als bijdrage aan de waterveiligheid. In het afgesproken
traject is ruimte om natuurlijke alternatieven mee te wegen maar dit vereist structurele aandacht en
creatieve planvorming. Voor het deelprogramma Zuidwestelijke Delta zet de NMZH zich in voor
innovatieve dijkconcepten, een aaneengesloten zout Grevelingen en Krammer-Volkerak,
klimaatadaptieve landbouw en een brede oriëntatie op de zoetwatervoorziening Haringvliet. De
NMZH heeft een bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de Rijksstructuurvisie GrevelingenKrammer-Volkerak en de beschrijving van de bekkens Haringvliet en Grevelingen. In 2014 vraagt de
NMZH in het verlengde hiervan aandacht voor het via zachte oplossingen investeren in veiligheid en
klimaatadaptatie, waarmee naast economische doelen ook een impuls kan worden gegeven aan
natuur en een duurzaam medegebruik. Hierbij ligt ook een sterke relatie met het Integraal Ruimtelijk
Programma (IRP) Goeree-Overflakkee. De NMZH zet in op het benutten van meekoppelkansen
vanuit beide programma´s. Binnen de Zuidwestelijke Delta werkt de NMZH nauw samen in de
Coalitie Delta Natuurlijk, de coalitie van natuur- en landschapsorganisaties op de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden. Voor het deelprogramma Kust ligt voor de NMZH de prioriteit bij de Hollandse
Kust. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met onze collega’s van Milieufederatie Noord-Holland
(MNH)en Stichting Duinbehoud. Onze focus ligt primair op de natuurlijke dynamiek en het herstel
van natuurlijke processen, zodat de duinen kunnen meegroeien met de zee en de unieke kustnatuur
zich verder kan ontwikkelen. Door meer te kijken naar het kustfundament als geheel in plaats van de
basiskustlijn ontstaat er een robuuster kustgebied waar meer ruimte is voor natuurlijke processen
die de veiligheid tegen lagere maatschappelijke beheerskosten toekomstbestendig maken. De kust
wordt daardoor steeds aantrekkelijker voor toerist en recreant en draagt als vestigingsfactor bij aan
de economische ontwikkeling van Zuid-Holland. De collega’s van de Milieufederatie Noord-Holland
vertegenwoordigen ook de NMZH in dit proces.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 heeft de Maatschappelijke Adviesgroep Rijnmond Drechtsteden haar eindadvies ’van
wateropgaven naar maatschappelijke kansen’ uitgebracht aan de stuurgroep. Dit advies is openbaar
gemaakt. Veel van de adviezen zijn overgenomen door de stuurgroep en vanuit het Deltaprogramma
Rijnmond Drechtsteden ingebracht bij de Deltacommissaris. Eind 2014 is dit betrokken bij het
vaststellen van het Deltaplan 2015. Na het uitbrengen van het eindadvies heeft de voorzitter van de
stuurgroep, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, de maatschappelijke adviesgroep ontbonden.
De NMZH maakte ook deel uit van de werktafel natuur en recreatie. Vanuit deze werktafel zijn tal
van meekoppelkansen gedefinieerd voor het Rijnmond-Drechtstedengebied.
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Op basis van de ontwikkelopgave in het kader van de waterveiligheid, de Kader Richtlijn Water,
zoetwatervoorziening en de rivierwaterafvoer, heeft de NMZH samen met het Bureau Stroming en
Stichting ARK een concept ontwikkeld om de Biesbosch met een derde te vergroten, zowel in het
Zuid-Hollandse en Brabantse deel. Dit concept is ingebracht in DelTri verband voor verdere
bespreking.
Binnen de Zuidwestelijke Delta is vanuit de Coalitie Delta Natuurlijk tweemaandelijks gesproken over
de ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta. Indien daar aanleiding voor was is in contact getreden
met gemeenten en provincies of is advies uitgebracht aan de stuurgroep of zijn (aanvullende)
zienswijzen uitgebracht voor de Voordelta, Vlakte van Raan, Grevelingen-Krammer-Volkerak en het
Natuurbeheerplan Voordelta. Daarnaast is op landelijk niveau deelgenomen aan het uitwisselen van
kennis en opinies binnen het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu.
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6. Energietransitie Haven en Industrie
Als NMZH zijn wij al jaren actief in de Rotterdamse haven. Steeds zijn wij constructief op zoek naar
de balans tussen economie, ecologie en de kwaliteit van de leefomgeving. Het haven industrieel
complex heeft immers grote economische betekenis voor Noordwest Europa. De NMZH streeft naar
een duurzame energie- en grondstoffenvoorziening voor haven en industrie, rekening houdend met
de mondiale productie- en logistieke ketens. Met een lage energiebehoefte, een lage fossiele input,
een hoge inzet van hernieuwbare bronnen en rekening houdend met natuur, biodiversiteit en
gezondheid van mensen. Een dergelijk duurzaam haven industrieel complex wordt gekenmerkt door
hoge energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en is ook hoog efficiënt in zijn
ruimtegebruik. Er zijn op verschillende niveaus hiervoor afspraken gemaakt: EU en Rijk-2020,
Rotterdam Climate Initiative-2025, Havenvisie 2030. Ook het Nationaal Energieakkoord, met de
NMZH als één van de ondertekenaars, is van groot belang voor de Rotterdamse haven met zijn
energie-intensieve industrie. Sinds september 2013 is onze directeur lid van de Council van het
Rotterdam Climate Initiative. Ook de provincie Zuid-Holland streeft in haar Beleidsvisie Regionale
economie en energie 2012-2015 naar een duurzame, economische Europese topregio, met een
belangrijke inzet op het HIC, waarbij schone technologie en een biobased economy belangrijke pijlers
zijn.

6.1 Energiebesparing en Innovatie
Onderwerp en resultaatverplichting
In augustus 2012 heeft de NMZH een energievisie voor de haven en industrie uitgebracht en
besproken met diverse RCI-partners als het Havenbedrijf, Gemeente Rotterdam, Deltalinqs, DCMR,
Provincie Zuid-Holland en bedrijven. Kern van onze visie is dat CO2-reductie primair een forse inzet
vraagt op energiebesparing. Dat klinkt eigenlijk zo logisch. De beste en meest effectieve manier om
de CO2-uitstoot te beperken, is energiebesparing. Dat wat je niet verstookt bespaar je, in dubbele
betekenis. Maar als dat zo logisch is, waarom gebeurt het dan zo weinig? De doelstellingen voor
energiebesparing in haven en industrie lopen achter. Geen 2 % zoals voorgenomen in
energieconvenanten tussen industrie en overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
heeft berekend dat over de periode 2006-2012 de energie-efficiëntieverbetering in de industrie als
geheel rond nul ligt. Voor de leden van het Deltalinqs Energy Forum (DEF) ca. 0,1 %. Er zijn forse
verschillen door de jaren heen en tussen bedrijven en bedrijfssectoren. Ondanks enkele hoopvolle
projecten komt er dus te weinig van de grond. Bij ongewijzigd beleid en een ongewijzigde inzet
worden de ambities voor CO2 reductie en energiebesparing niet gehaald in 2020 en 2025. De NMZH
dringt aan om meer te doen op het gebied van emissiereductie en energiebesparing.
Energiebesparing moet core business zijn voor bedrijven, zeker omdat 60% van de productiekosten
aan energiegebruik is gerelateerd. Ondanks de afspraken in convenanten om alle
energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, blijken
rendementseisen van bedrijven in de weg te zitten. Maatregelen moeten binnen twee jaar geld
opleveren, anders worden ze niet genomen.
Bedrijfsinvesteringen moeten milieu-inclusief zijn. Het belang van het individuele bedrijf is niet per se
gelijk aan het collectief belang van de Rotterdamse haven en de omgeving. Bijna alle bedrijven zijn
tegenwoordig deel van internationale holdings met hoofdkantoren elders waar beslissingen worden
genomen, ver weg van de plek die het aangaat. Aandeelhouderswaarden staan teveel centraal.
Naast een strategische inzet voor de middellange termijn valt er nu al snel en met een groot
milieueffect en bedrijfsrendement energie te besparen.
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De NMZH wil in 2014 een stap verder zetten en zaken concreet maken, samen oppakken.
Aanhakend bij de actualiteit van het Nationaal Energieakkoord, wil de NMZH hiervoor samenwerken
met havenbedrijven, Deltalinqs Energy Forum, Havenbedrijf Rotterdam N.V., gemeente Rotterdam
en DCMR.
Daarbij valt te denken aan het, naast elkaar en in samenhang, als een soort campagne, uitvoeren
van:
• Onderzoek (eventueel Quick Scan) naar de mogelijkheden van industriële energiebesparing en
daadwerkelijke toepassing in de praktijk, waarbij gezocht wordt naar mogelijke mechanismen om
de energiekosten (de som van kosten voor installaties en variabele lasten) voor de industrie
maximaal gelijk te houden aan de internationale ontwikkeling en tegelijkertijd de energieintensiteit drastisch te verlagen. Energie-extensivering is niet alleen een kwestie van het
ontwikkelen van kennis op technische universiteiten en bij technische consultants, maar vooral
het gebruiken van die technieken en verder ontwikkelen in praktijksituaties.
• Zoeken naar gezamenlijke lobbymogelijkheden, in NL- en EU-verband, voor een werkzamer ETS
(CO2-emissiehandelsysteem), in aansluiting op het vorige punt. Er zou een aansluitende strategie
op het Nationaal Energieakkoord moeten worden ontwikkeld in een ‘SER-Energieakkoord
Haven’.
• Samen met (voorbeeld)bedrijven in de categorie voorlopers en achterlopers nadere afspraken
maken om versterkt in te zetten op energiebesparing, vergelijkbaar met afspraken die NMZH
eerder met het bedrijf IOI Loders Croklaan heeft gemaakt. Op basis van een energiescan is een
CO2-reductieplan opgesteld en zijn tenminste drie van de meest belovende emissiebeperkende
maatregelen genomen. Deze aanpak biedt wat NMZH betreft ook mogelijkheden voor het
creëren van gezamenlijke provinciale of Rotterdamse Green Deals.
• Samenwerken met Service Centre in Plant One. Het toegankelijk maken van
energiebesparingsmogelijkheden, is zinvol. In aanvulling daarop moet ook echt per bedrijfstak
specifiek maatwerk tot stand komen, waarbij bedrijven komen tot het doorlopen van het traject
van business case tot implementatie.
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Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 heeft de NMZH met relevante stakeholders dit aspect verder verkend en gekeken wat nodig
is om het bedrijfsleven te overtuigen dat energiebesparing core business is, ook binnen de
bestaande investeringsvolumes. De NMZH bepleit het ondernemen van acties op een viertal
onderdelen:
• het laaghangende fruit op korte termijn;
• de inzet op innovatie en ketens op (middel)lange termijn;
• gebruik maken van warmte en CO2;
• ondersteuning met kennis en expertise.
In samenwerking met de provincie Zuid-Holland is in opdracht het project Energiebesparing = core
business uitgevoerd. Hiervoor is een partnerschap aangegaan me t CE Delft en voor de deelnemende
bedrijven in de Rotterdamse haven met de stad Rotterdam (RCI) en Deltalinqs. Op verzoek van de
provincie Zuid-Holland zijn wij ook een interactie aangegaan met de omgevingsdiensten om die bij de
acquisitie van de bedrijven te betrekken en meer inzicht te geven in onze aanpak.

6.2 Biobased economy: duurzame grenzen
Onderwerp en resultaatverplichting
De overgang, of energietransitie, naar een economie die niet of veel minder gebaseerd is op fossiele
brandstoffen voor haar energieproductie en grondstoffengebruik staat hoog op de maatschappelijke
agenda, ook in de provincie Zuid-Holland en de Rotterdamse haven. De aandacht voor de biobased
economy is daarom sterk toegenomen: het gebruik van gewassen van bodem en water, en van
organische reststromen moet fossiele bronnen vervangen. Dat is al een tijd gaande met de bijstook
in elektriciteitscentrales en de productie en toepassing van biobrandstoffen, wat vooral plaatsvindt
in de Rotterdamse haven. Daarbij vindt een uitgebreide discussie plaats over de keuze “voedsel of
brandstof (food-fuel)” mede in relatie tot duurzaamheid. Deze verduurzaming moet leiden tot eisen
aan een zo hoogwaardig mogelijke toepassing als grondstof dan wel brandstof rekening houdend
met de fysieke draagkracht van de aarde en met de sociale verhoudingen in gemeenschappen waar
de groene grondstoffen vandaan komen. Zowel het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) als de provincie
Zuid-Holland zijn actief om invulling te geven aan de biobased economy. Zo werkt het Havenbedrijf
o.a. aan de ontwikkeling van de Bioport Rotterdam, met ondermeer de biobased cluster op
Maasvlakte 2 en aan de samenwerking tussen bedrijven in de haven. De provincie werkt aan de
biobased economy via een samenwerking in de Biobased Delta Zuid-Holland
De NMZH wil bijdragen aan een duurzame invulling van de biobased economy door met name in de
Rotterdamse haven de discussie aan te gaan over de huidige en toekomstige, innovatieve
ontwikkeling van bedrijven(clusters) en de (duurzaamheid-)eisen aan hun producten en
energieproductie.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 zijn diverse gesprekken gevoerd met de top van het Havenbedrijf over het geven van
invulling aan een biobased economy bij huidige bedrijven en nieuwe bedrijven, bijvoorbeeld via
vergunningen of via andere reguleringsinstrumenten in de haven.
Bij de Tafel van Borging in juni 2014 heeft discussie plaatsgevonden over de ontwikkeling van het
groene chemiecluster (bioport) op Maasvlakte 2. De NMZH heeft na de zomer aansluiting gevonden
bij de Biobased Delta Zuid-Holland en neemt nu deel in de stuurgroep en in de werkgroep Groene
Chemische Bouwstenen. Ook wordt samen met de TU Delft gekeken naar de innovatie- en
opleidingsmogelijkheden binnen de biobased economy.
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Om nadere invulling te geven aan de discussie met de haven worden via een stage de huidige
biomassa stromen in de Rotterdamse haven in kaart gebracht en gekeken naar de
duurzaamheidseisen die nu worden toegepast in de haven. Dit onderzoek loopt door in 2015. De
planning is om de uitwerking op 1 december 2015 op te leveren en op basis hiervan verder in
gesprek te komen.
Eind 2014 vonden in het kader van het Nationaal Energieakkoord gesprekken plaats om te komen tot
een convenant duurzame biomassa. Vooralsnog lopen deze gesprekken voorspoedig en ontstaat er
een kans om medio 2015 tot een akkoord te komen.

6.3 (bio)LNG als transportbrandstof
Onderwerp en resultaatverplichting
Zowel door het bedrijfsleven in de haven als door overheidspartijen en natuur- en milieuorganisaties
wordt LNG gezien als een transportbrandstof met grote milieuvoordelen. Eén van de pijlers binnen
de Green Deal Rijn en Wadden is het op basis van een brede maatschappelijke dialoog bekijken wat
de mogelijke vraagpunten zijn bij de uitrol van LNG bij het zware transport (water, weg) met
betrekking tot thema’s als duurzaamheid en veiligheid. Vervolgens wordt gezamenlijk bepaald hoe
die vraagpunten het beste kunnen worden opgelost. Volgens de milieuorganisaties is de grootste
winst bij overschakeling op LNG te halen in de scheepvaart. De scheepvaart moet daarom de
sterkste stimulering en facilitering krijgen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Na eerdere voorbereidingen in 2013 is in 2014 gestart met de concrete invulling van de LNG-dialoog
tussen milieuorganisaties en het Nationaal LNG-platform. Daarbij zijn vanuit de kant van de
milieuorganisaties de NMZH, Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuur & Milieu betrokken.
De organisatie van de dialoog bestaat uit een stuurgroep en een deskundige werkgroep.
Met deskundigen vanuit het LNG-platform en de milieuorganisaties is een werkgroep geformeerd om
onderzoek te doen naar de feitelijke emissies van luchtverontreinigende stoffen (o.a. NOx, SO2, fijn
stof) en broeikasgassen (GHG; CO2 en methaan) bij de verschillende transportmodaliteiten en
beschikbare motoren met betrekking tot LNG en reguliere alternatieven nu en in de nabije toekomst.
Ook wordt vastgesteld wat de mogelijkheden zijn van verduurzaming van LNG door de productie uit
biobased grondstoffen en de beschikbaarheid daarvan. Op basis van deze fact finding moet de
stuurgroep komen tot een gezamenlijke visie over de winst van LNG en de inzet voor oplossingen
(actieplan). Daarbij is de externe veiligheid van LNG op weg en water en de problematiek van
schaliegas apart in de stuurgroep besproken. Vanaf maart 2014 is gewerkt aan de opzet en
uitvoering van het onderzoek, waarvoor TNO werd ingeschakeld. Na uitgebreide discussie in de
werkgroep en terugkoppeling met de stuurgroep is in november 2014 een conceptversie van het
onderzoeksrapport (“LNG for trucks and ships: fact analysis; Review of pollutant and GHG
emissions”) vastgesteld en voor externe consultatie naar buiten gebracht. NMZH heeft hiervoor CE
Delft en de provincie Zuid-Holland benaderd en de resultaten van deze consultatie in het verder
proces ingebracht. Ook is in de stuurgroep op basis van dit onderzoek eind 2014 een eerste versie
van een notitie waarin discussiepunten op een rij werden gezet m.b.t. de milieueffecten van
scheepvaart en wegtransport, klimaateffecten, groen gas, schaliegas en veiligheid besproken.
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De algemene conclusies zijn:
• Er moet gewerkt worden aan de versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de
vervanging van motoren in oudere binnenvaartschepen door LNG motoren levert veel
milieuwinst op.
• In het zware wegtransport is het van belang dat oudere trucks snel vervangen worden door
nieuwe EURO VI trucks.
Vervolgens worden op diverse actiepunten nadere afspraken besproken die moeten leiden tot een
gezamenlijk programma om “LNG in het zware transport” te stimuleren. In 2015 wordt het
onderzoek definitief afgerond en wordt het gezamenlijk actieplan vastgesteld en uitgevoerd.
Op 11 feb 2014 is deelgenomen aan het VVM-symposium “LNG, de nieuwe schone brandstof voor
2020”. Op 18 september 2014 werd deelgenomen aan de bijeenkomst van het LNG-platform in
Schiedam waarbij de visie van de milieuorganisaties werd toegelicht als onderdeel van de LNGdialoog.
Bij de uitwerking van het onderzoeksprogramma in het kader van de “Samenwerkingsovereenkomst
vermindering stikstofdepositie Rijnmond en omgeving” zijn twee onderzoeken opgenomen , in
binnenvaart en zeescheepvaart, naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van LNG als
scheepsbrandstof en de inschatting van de NOx-winst daarbij. De NMZH zal waarborgen dat
afstemming met de LNG-dialoog en het uitvoeringsprogramma plaatsvindt.
In 2014 is Clean INland SHipping (CLINSH) ontwikkeld: een grootschalig EU-project (LIFE) om schone
binnenvaart te stimuleren in samenwerking met meerdere internationale partners, waaronder de
NMZH. De provincie Zuid-Holland is trekker. Naar aanleiding van eerdere contacten heeft in
april 2014 een gesprek met de provincie Zuid-Holland plaatsgevonden over de eerste aanzet voor het
project. In juni 2014 is deelgenomen aan de startbijeenkomst voor het project en na de zomer aan de
nadere invulling. De NMZH zal waarborgen dat afstemming met de LNG-dialoog en het
uitvoeringsprogramma plaatsvindt door directe contacten met medewerkers en bestuurders van de
provincie.

6.4 Stikstofemissie en –depositie
Onderwerp en resultaatverplichting
De NMZH wil een strategisch project ontwikkelen om te komen tot een substantiële reductie van de
stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden in het Rijnmondgebied. Hoewel de bijdragen vanuit de
industrie en scheepvaart minder dan 10% van de totale deposities uitmaken bestaan niettemin
mogelijkheden voor verdere emissiereducties in deze sectoren, met name in de scheepvaart. Binnen
deze sectoren bestaat zelf ook het besef dat verantwoordelijkheden moeten worden genomen.
Vanuit het project wordt een analyse gemaakt van de mate waarin de deposities vanuit andere
sectoren voldoende kunnen dalen om te voorkomen dat maatschappelijke sectoren gaan
concurreren om schaarse milieugebruiksruimte en zo tegenover de natuur en elkaar komen te staan.
Waar nodig worden afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om de noodzakelijke reductie
van stikstofdepositie te borgen. Een van de mogelijkheden daarvoor is het tot stand brengen van een
‘stikstofbank’ waarin de resultaten van maatregelen deels worden uitgekeerd aan de natuur en deels
aan de economie, vergelijkbaar met de afspraken in het convenant van EZ met de veehouderijen.
Daarbij vindt ook een interactie plaats met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het doel in 2014
was om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen het havenbedrijf, Deltalinqs en
natuur- en milieuorganisaties over het doen van onderzoek op het vlak van ecologie en mogelijke
emissiereductiemaatregelen in de verschillende economische sectoren in en om het havengebied In
Rijnmond.
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Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Na ‘reguliere’ contacten met het havenbedrijf in de afgelopen jaren over duurzame
havenontwikkeling en de havenbestemmingsplannen, is in 2014 een samenwerking opgebouwd om
te komen tot nadere afspraken over een vermindering van stikstofdepositie. Het havenbedrijf heeft
hierbij het netwerk met Deltalinqs en aangesloten bedrijven onderhouden.
De NMZH heeft samen met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Greenpeace,
Staatsbosbeheer, Duinbehoud en Zuid-Hollandslandschap , bedrijven, brancheorganisaties en het
havenbedrijf een brede samenwerking georganiseerd om tot afspraken te komen over vermindering
van stikstofdepositie. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met een
bijlage van onderzoeksvoorstellen. Met de overeenkomst wordt tevens een bijdrage geleverd aan
andere beleidsvelden, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond,
energiebesparing en klimaatverandering.
Ook heeft de NMZH onderzocht of de in de PAS veronderstelde daling van de deposities voldoende
robuust en geborgd zijn om te voorkomen dat maatschappelijke sectoren tegenover elkaar en de
natuur komen te staan. Hiervoor is in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een
tweetal expertmeetings georganiseerd en hebben nog een tweetal aanvullende gesprekken
plaatsgevonden met het PAS en Aeriusteam.
Op 14 november 2014 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en openbaar gemaakt.
Hierna is gewerkt aan de organisatie, planning en uitvoering van het onderzoeksprogramma. Vanaf
eind 2014 wordt het onderzoeksprogramma uitgevoerd waarbij diverse kennispartners betrokken
zijn. Uiterlijk voor 1 oktober 2015 zijn de resultaten van de 33 onderzoeken opgeleverd en kan op
basis van deze gezamenlijk fact finding verder gesproken worden over de totstandkoming van een
reductieprogramma met specifieke reductiedoelen per economisch cluster.
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7. Energieke samenleving en energietransitie in de regio’s
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in haar eerste signalenrapport “De energieke
samenleving” dat Nederland zijn internationale concurrentiekracht kan versterken via ‘groene groei’.
Het verantwoord omgaan met grondstoffen, natuur en milieu, is misschien wel de grootste uitdaging
voor de 21e eeuw. De samenleving moet een factor vijf terug in het gebruik van grondstoffen en
milieubelasting om economische groei en een prettige leefomgeving te kunnen combineren. Voor
het vergroenen van de economie moet alle in de maatschappij aanwezige creativiteit en
innovatiekracht van burgers en bedrijven worden benut. Het inzetten van deze energieke
samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de overheid. Het uitdragen van een
motiverend perspectief dat mensen stimuleert, dynamische regelgeving die innovatie beloont en
storende regels weghaalt en het continue willen leren van de maatschappij, zijn enkele centrale
elementen. De aandacht van bedrijven gaat juist uit naar “schone” en “slimme” producten waar geld
mee te verdienen valt. En burgers zijn steeds vaker bereid om zich actief in te zetten voor een veilige
en schone woon- en leefomgeving.
De NMZH spant zich in om relevante partijen daarbij te verbinden en ook inhoudelijk in te spelen op
deze veranderingen. Door te werken aan een vernieuwende energievoorziening die meer gebaseerd
is op decentrale duurzame energiebronnen en een veel lager energieverbruik. Burgers en bedrijven
zetten hierbij veel meer in op een schone, lokale en onafhankelijke energievoorziening, vaak
kleinschalig en coöperatief.

7.1 Hier opgewekt 2.0
Onderwerp en resultaatverplichting
Vanaf 2011 werken de Natuur- en Milieufederaties en het HIER klimaatbureau samen in het project
HIER opgewekt. Daarbij heeft zich ook een nauwe samenwerking met de vereniging e-Decentraal
ontwikkeld. Deze drie organisaties werken aan een vervolg voor 2014 en verder: “HIER opgewekt
2.0”. Daarin wordt, met de opgedane kennis van de afgelopen jaren, op efficiënte wijze gewerkt aan
ondersteuning van lokale duurzame energie- initiatieven. Er is nog een te versplinterd aanbod van
lokale initiatieven die de stap willen maken van idee naar volwaardig initiatief. HIER opgewekt 2.0 wil
die stap versnellen, zodat meer initiatieven tot wasdom kunnen komen en er een grotere kans is dat
er een professionele marktplaats ontstaat waarbij leden zich kunnen aansluiten en leveranciers
producten en diensten kunnen aanbieden. Vanuit het “Servicepunt HIER opgewekt Zuid-Holland”
wordt gewerkt aan de ondersteuning van zowel startende als gevorderde lokale duurzame
energieinitiatieven om te komen tot concrete projecten voor duurzame energieopwekking en
energiebesparing. Per 1 januari 2014 zijn er 28 Zuid-Hollandse initiatieven aangesloten. Samen met
relevante partners is een groot aanbod van thema’s en kennisdossiers opgebouwd. Ook wordt
jaarlijks een landelijk evenement en regionale bijeenkomsten georganiseerd voor initiatieven en is er
een advies- en hulpfunctie voor een-op-een ondersteuning voor de lokale initiatieven. Dit pakket vult
een enorme behoefte bij een bottom-up beweging die weliswaar potentie heeft, maar nog niet
beschikt over de financiële draagkracht om dit zelf te organiseren. HIER opgewekt 2.0 gaat daarnaast
in 2014 intensiever samenwerken met belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en
bedrijven die actief zijn in het veld van lokale duurzame energie. Langs een viertal hoofdlijnen
worden lokale duurzame initiatieven groter en professioneler gemaakt:
1. Zichtbaarheid van de beweging vergroten door de initiatieven beter te profileren op de website
en daarover in ruimte mate te communiceren.
2. Kennis over en voor lokale duurzame energie vergroten met zowel een rol voor gezamenlijke
kennisdossiers en bijeenkomsten als specifiek advies en ondersteuning op het niveau van de
servicepunten.

25

3. Knelpunten die lokale duurzame energie bemoeilijken oplossen, via een combinatie van kennis,
overtuiging en lobbykracht.
4. Productie van lokale duurzame energie vergroten, door een groter en breder draagvlak te
creëren.
Via en ten behoeve van dit netwerk worden ook overheden aangesproken om samen te werken en
ondersteuning te verlenen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan samenwerking bij concrete
projecten om duurzame elektriciteit, warmte en/of gas te leveren aan burgers en bedrijven. Lokale
initiatieven van woningcorporaties en verenigingen van eigenaars zijn daarbij belangrijk. Ook kan
worden gedacht aan het faciliteren van financieringsconstructies, in samenwerking met financiële
instellingen of energiebedrijven.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De samenwerking in het project HIER Opgewekt heeft uiteindelijke geen vervolg gekregen. Reden
waren andere keuzes vanuit het VNG ondersteuningsprogramma om het kenniscluster landelijk te
organiseren via HIER Opgewekt. Vanuit de VNG werd de lokale ondersteuning vormgegeven door 29
energieregio’s en ontbrak de verdere financiering voor de natuur en milieufederaties met hun
servicepunten.
Vervolgens moest in 2014 een nieuwe vorm en financiering gevonden worden om de 33 lokale
duurzame energieinitiatieven te ondersteunen. Hiervoor is een samenwerking verkend tussen
maatschappelijke en commerciële partijen. Uit dit proces is een samenwerking tot stand gekomen
tussen o.a. de natuur en milieufederaties, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Energieke Regio,
Rabobank en Bouwgarant, onder de naam Kleur uw Gemeente Groen (KGG). De NMZH heeft een
actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van dit samenwerkingsverband en de presentatie daarvan .
Vanwege de financiering van het VNG-ondersteuningsprogramma ligt de focus allereerst op de eigen
woningbezitters. Samen met de partijen is een projecten-portfolio ontwikkeld om energiebesparing
in de gebouwde omgeving te stimuleren. In Zuid-Holland is vanuit KGG in oktober 2014 een
werkgroep gevormd om af te stemmen en te lobbyen voor de inzet van KGG bij het stimuleren van
energiebesparing in gemeenten en hun regio’s.. Besloten is om in de regio Leiden en Dordrecht
gezamenlijk op te trekken. Vanuit het netwerk van het Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland werd
hieraan onder meer invulling gegeven door deelname aan de eerste bijeenkomst voor een Green
Deal in Leiden (1 okt 2014) en de inzet op vervolgprojecten, o.a. via Meer Met Minder. In de regio
Zuid-Holland werd in het najaar van 2014 samen met lokale duurzaamheidsorganisaties en de
Zwijndrechtse wethouder Henk Mirck het gesprek aangegaan over de invulling van een regionale
alliantie en een energieloket. Hiertoe werd medio december een brief gestuurd om tot nader overleg
en samenwerking te komen in 2015.
In Gouda is in het eerste kwartaal gewerkt aan de opzet van een regionaal energieakkoord door
lokale energieinitiatieven, milieuorganisaties en groene bedrijven. De NMZH heeft hieraan
bijgedragen door inhoudelijke inbreng, een gesprek met omgevingsdienst Midden-Holland (feb 2014)
en een brainstormdag in april 2014. Deels vindt de uitwerking plaats via het VNGondersteuningstraject in Midden-Holland. Ook de ontwikkeling van een energiecoöperatie voor
Gouda komt hieruit voort. In maart en april werden aan Fonds1818 informatie en diverse adviezen
gegeven over subsidie voor de start van energieinitiatieven en coöperaties in hun gebied. Daarnaast
werden individuele adviezen gegeven aan lokale energieinitiatieven en zijn er reguliere contacten
met Energiek Leiden en Drechtse stromen. Tenslotte werden individuele adviezen gegegeven aan de
Groene Hart Energiecoöperatie, Lisse Duurzaam, De Haagse Energie Transitie , Energiecoöperatie
Capelle, Energiek Leiden en Drechtse Stromen.

26

7.2 Windenergie en burgerparticipatie: draagvlak en inpassing
Onderwerp en resultaatverplichting
Het Windconvenant Stadsregio Rotterdam is op 21 juni 2012 door gemeenten, stadsregio, provincie
en NMZH ondertekend. Het is gericht op het realiseren van 100-150 MW aan windvermogen. Het
stimuleren van burgerparticipatie en rekening houden met natuurwaarden staan daarbij voorop.
Kritische locaties met betrekking tot natuurwaarden zijn de zuidkant van de Slufter (inmiddels
windpark ‘Slufterdam’ van Eneco/Nuon) en windpark Hoek van Holland (noordkant Nieuwe
Waterweg). Hierover is de NMZH in gesprek met haar lokale achterban en terreinbeherende
organisaties (TBO’s). NMZH heeft voor de slufterlocatie regelmatig contact met de initiatiefnemers
over de configuratie van het park en de natuurwaarden. Vier van de vijf windmolens op het
grondgebied van Westvoorne vielen daarbij af als onderdeel van het windconvenant SRR.
Afstemming met het eigen NMZH-neattwerk over beide locaties en de mogelijk inzet van
burgerparticipatie vindt begin 2014 plaats. Samen met de convenantspartijen zal de NMZH in de
verdere besluitvorming de natuurbelangen borgen. Als dit niet voldoende is zal voor deze locaties
een andere invulling of vervanging moeten worden gevonden. Waarschijnlijk zal dit plaatsvinden op
basis van de voorliggende plannen in 2014.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH is in 2014 inhoudelijk betrokken bij de volgende windlocaties in ontwikkeling en realisatie:
• Goeree-Overflakkee: deelname aan discussie over eilandplan voor ruimtelijke invulling locaties
en afstemming met lokale organisatie (NLGO), Deltawind, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer;
• Hoeksche Waard: in samenwerking met Natuurmonumenten lobby bij de provincie Zuid-Holland
om de keuze van de gemeente voor locaties bij natuurgebied Korendijkse Slikken toe te staan. Is
uiteindelijke niet gebeurd.
• Dordrecht: deelname aan de gemeentelijke klankbordgroep voor de invulling van communicatie
met en participatie van omwonenden over potentiële locaties op het eiland van Dordrecht
(Dordtse Kil, Merwedelanden). Afstemming met Dordtse Stromen over deelname .
• Haven Rotterdam: deelname ambtelijke begeleidingsgroep windconvenant, samen met o.a. het
havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland;
• A15: deelname aan de adviescommissie die verbonden is aan dit project van Natuur& Milieu en
Milieudefensie. Op drie momenten is deze adviescommissie in 2014 bij elkaar gekomen.
• Wind op Land: reactie op structuurvisie wind op land, ontwikkelen gedragscode voor participatie
bijwindenergie, activiteiten gericht op de stimulering van Wind op land vanuit doelen van het
Energieakkoord.
• Wind op Zee: deelname aan landelijk overleg natuur – en milieuorganisaties over
(on)wenselijkheid near shore.
Het tot stand komen en uitvoeren van windenergieplannen en windenergielocaties blijft een heikel
punt. Betrokkenheid van bewoners is in diverse gevallen gericht op het tegenhouden van
windturbines vanwege hinder. In Korendijk leidde dat tot mogelijk verschuiven van de locatie bij
Piershil naar de Korendijkse Slikken. Natuurmonumenten en NMZH hebben gelobbyd bij de provincie
Zuid-Holland om de locatie bij Piershil te handhaven. Besloten is om niet in te gaan op dat verzoek en
een eigen procedure te starten. Daarmee is de locatie aan de Korendijkse Slikken van de baan.
M.b.t. de locaties aan de noordkant Nieuwe Waterweg en rondom de Slufter is contact geweest met
Zuid-Hollands Landschap over mogelijke investeringen in de nabije omgeving. Tevens is bij de
locatie aan de Slufter de situatie besproken met de initiatiefnemers Nuon en Eneco m.b.t. natuur en
vogels waarbij de locaties uit het convenant van de Haven en Stadsregio zijn samengenomen, waarbij
vanuit natuuroogpunt vijf windturbines afvielen.
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Landelijk is met de andere natuur- en mlieufederaties ingesproken op de Rijkstructuurvisie Wind op
Land. Het accent lag hierbij op:
• de samenhang en concentratie van locaties bij bedrijventerreinen en infrastructuur met beperkte
invloed op natuur
• het inzetten van burgerparticipatie bij de planning, deelname en potentiële investeringen vanuit
windprojecten in de omgeving.
Eind september is een gedragscode voor participatie ondertekend. Uitwerking van deze gedragscode
vindt o.a. plaats in Goeree-Overflakkee en Eiland van Dordrecht. In beide gebieden vindt nog een
nadere uitwerking van de locaties plaats vanuit de structuurvisies.

7.3 Stook je Rijk
Onderwerp en resultaatverplichting
Stook je Rijk is een landelijk project met samenwerking tussen de NMFs , het Rotterdamse
Milieucentrum en de Nederlandse Woonbond. Financiering en afstemming vindt plaats via het
Ministerie BZK, Aedes en de VNG. Er wordt gebruik gemaakt van het monitoringinstrument ‘Shaere’
van Aedes om inzicht te krijgen in de resultaten van de energieprestaties in het woningbezit van een
woningcorporatie. Inzet is om energiebesparing in huurwoningen te bevorderen door neer te zetten
wat de stand van zaken is en wat verbeterd kan worden door de direct betrokken doelgroepen
(woningcorporaties, gemeente(raden) en huurdersorganisaties). Daarnaast willen we, samen met de
Woonbond ook de rol van de huurders verstevigen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH organiseerde in 2014 twee rondetafelbijeenkomsten: in Leiden op 26 juni 2014 en in Den
Haag op 14 oktober 2014. In Leiden namen de woningcorporaties Portaal, Ons Doel, De Sleutels en
hun huurdersorganisaties deel aan de avond. Ook werd samengewerkt met Energiek Leiden door het
presenteren van een project om kleine besparingsmaatregelen te stimuleren. Pluspunten in Leiden
waren de samenwerking van gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in een
gezamenlijk platform en de bovengemiddelde jaarlijkse score, die echter nog onder de score ligt om
het energiesparingsdoel in 2020 te behalen.
In Den Haag namen de woningcorporaties HaagWonen, Staedion, Vestia en hun
huurdersorganisaties deel. In Den Haag was ook nieuwe wethouder Joris Wijsmuller aanwezig, die
zowel wonen als duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. In Den Haag scoort Vestia ondergemiddeld,
de anderen bovengemiddeld, maar ook hier nog onvoldoende voor het behalen van de doelen in
2020. Belangrijke knelpunt, dat ook in Leiden speelt, is de financiering van energiemaatregelen in de
oudere middel- en hoogbouw.
Tijdens een landelijke slotbijeenkomst in Utrecht, werden Stook je rijk trofee’s uitgereikt aan de
‘beste’ in elke categorie: gemeente(raden), huurdersorganisatie en woningcorporaties. Daarbij vielen
de gemeenteraad van Den Haag en de woningcorporatie De Sleutels uit Leiden in de prijzen. In beide
gemeenten is in 2014 een start gemaakt met de vernieuwing van de prestatieovereenkomsten
tussen gemeenten en woningcorporaties. De huidige overeenkomsten lopen in 2015 af.
Energiebesparing en monitoring van de voortgang zijn daarbij belangrijke onderdelen om de
woonlasten voor huurders te beheersen. Daarbij is de betrokkenheid van huurdersorganisaties sterk
toegenomen, zoals ook in het Energieakkoord is afgesproken en in de nieuwe Woningwet is
vastgelegd. Stook je Rijk draagt bij aan het verankeren van verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad in de sociale huursector.
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7.4 VVE’s en energie
Onderwerp en resultaatverplichting
In het Energieakkoord (sept. 2013) zijn afspraken gemaakt om energiebesparing in de gebouwde
omgeving te stimuleren. De complexen met appartementen (alleen koop of een mengeling van koop
en huur) vormen daarbij een aparte doelgroep vanwege de specifieke besluitvorming over
duurzaamheidsmaatregelen en de (on)mogelijkheden voor financiering, in relatie tot een gezamenlijk
onderhoudsplan. Daarbij treden de nodige knelpunten op die verduurzaming op energiegebied
belemmeren. Om deze knelpunten te inventariseren en de kansen aan te geven voor oplossingen is
binnen het Energieakkoord een werkgroep samengesteld van betrokken maatschappelijke
organisaties. De werkgroep moet een onderzoek doen naar de knelpunten en kansen en hierover
een advies opstellen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH neemt namens de natuur en milieufederaties deel aan deze werkgroep. Zuid-Holland heeft
met haar grote steden ook een groot aantal VvE’s in haar provincie. In de werkgroep namen o.a. ook
deel het VvE-loket Den Haag en het Energiesprong-project ‘VvE’s met Energie’ dat actief is in o.a.
Rotterdam, Den Haag en Delft. In 2014 is de werkgroep twee maal bijeengekomen en heeft ook
uitwerking plaatsgevonden in diverse subgroepen. Het eindadvies zal in 2015 worden gepubliceerd.
Belangrijke onderwerpen in het eindadvies zijn: verduurzaming verplicht meenemen bij
besluitvorming over het onderhoud (groen meerjaren-onderhoudsplan); verruiming en versoepeling
van de financieringsmogelijkheden; bewustwording en informatie voor o.a. eigenaren, VvEbeheerders, banken, gemeenten.
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8. Duurzame bedrijvigheid
De NMZH wil vanuit haar visie op een duurzame samenleving meewerken aan de economische
ontwikkeling van Zuid-Holland. Wij zien daarbij voor ons zelf een rol van stimulator, motivator en
aanjager van duurzame ontwikkeling. De inzet van de NMZH is vooral van belang om de belangen
van natuur, milieu, landschap en duurzame ontwikkeling te borgen. Niet alleen om evenwicht te
houden in het krachtenveld maar ook om een optimale balans tussen economie en ecologie te
bereiken. Onze inzet in 2014 heeft zich geconcentreerd op de volgende onderdelen:

8.1 Kansen voor West
Onderwerp en resultaatverplichting
Kansen voor West is een samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies en de vier grote
steden. Het is een van de vier operationele structuurfondsenprogramma’s in Nederland en maakt
deel uit van de Europese structuurfondsen. De Lissabonstrategie ligt aan de basis van dit programma.
Het uitgangspunt is dat wat in de vier Randstadprovincies al economisch sterk is nog verder versterkt
moet worden door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, kennisuitwisseling,
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. In totaal is voor de
programmaperiode een investeringsimpuls beschikbaar van 770 miljoen. Omdat de uitgelokte
private investeringen veel groter zijn dan gedacht, zal de totale investering voor de vier
Randstadprovincies het miljard overschrijden. De NMZH is namens de vier Randstad Natuur- en
Milieufederaties lid van het Comité van Toezicht en Stuurgroepen en levert daarbij een bijdrage in
het toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de uitvoering van het programma. Daarbij leggen
wij een sterk accent op de mate waarin duurzaamheid in het programma is verankerd in de
individuele investerings- en projectaanvragen.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 heeft de NMZH deelgenomen aan de reguliere vergaderingen van het Comité van Toezicht
en een tweetal extra bijeenkomsten om de verschillen van inzicht tussen de Managementautoriteit
en Auditautoriteit te bespreken en op te lossen. Op een tweetal momenten is deelgenomen aan een
werkexcursie bij bedrijven met toegekende EFRO projecten.

8.2 Green Economic Forum
Onderwerp en resultaatverplichting
Sinds 2011 organiseert de NMZH jaarlijks een Green Economic Forum (GEF). Doel van het GEF is een
burg te slaan tussen bedrijven, overheid en de natuur- en milieubeweging in de provincie ZuidHolland om zo een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, kennisuitwisseling en het
initiëren van strategische samenwerking . Ook in 2014 willen wij voor relevante Zuid-Hollandse
thema’s een Green Economic Forum organiseren. De provinciale Beleidsvisie en uitvoeringstrategie
Regionale Economie en Energie 2012-2015 en de Zuid-Hollandse Greendeals leveren hiervoor
voldoende aanknopingspunten. De gemeente Westland heeft gevraagd om in 2014 aandacht te
besteden aan de Greenport Westland, met Groene Cirkels, innovatie , verduurzaming en
energiebesparing/transitie als centrale thema’s.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
Met de gemeente Westland is op ambtelijk niveau de organisatie van een Green Economic Forum
2014 voor de Greenport Westland verkend. Hierbij is ook Westland Marketing betrokken geweest.
Vastgesteld is dat er voldoende aanknopingspunten zijn om tot een Green Economic Forum in de
gemeente Westland te komen, maar dat 2014 daar nog te vroeg voor is. Afgesproken is dat de NMZH
deel blijft nemen aan de bijeenkomsten voor de Duurzaamheidsagenda van het Westland en breder
in gesprek gaat met Glaskracht, de branche organisatie van de glastuinbouw, en het Groentenfruit
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Huis, de opvolger van het productschap. Het streven is om eind 2015 tot een breed Green Economic
Forum te komen voor de Greenport Westland.
Samen met Ecolife in Leuven wordt in de laatste maanden van 2014 en het eerste kwartaal van 2015
een rekenmethodiek ontwikkeld om de voetafdruk van de glastuinbouw te bepalen. Uiteindelijk doel
is om na een test en validatieperiode in 2015 een campagne te ontwikkelen in samenwerking met de
koplopers in de glastuinbouw, Glaskracht, Groentenfruit Huis, Programma Greenport WestlandOostland en de provincie Zuid-Holland, om de verduurzaming en energiebesparing van de
glastuinbouw een nieuwe impuls te geven die ook kansen biedt voor product- en ketenmarketing.

8.3 Innovatienetwerk Zuidwest Nederland
Onderwerp en resultaatverplichting
De NMZH is betrokken bij het Innovatienetwerk Zuid-West Nederland en neemt deel aan de Lokale
Visserijgroep (LVG) Zuid-Hollandse Delta. De LVG adviseert het Ministerie van Economische Zaken
over het toekennen van subsidie aan projecten in het kader van de subsidieregeling ‘Duurzame
Ontwikkeling Visserijgebieden’. Deze subsidieregeling is een van de subsidieregelingen uit het
Europees Visserij Fonds (EVF). De LVG bestaat uit lokale vertegenwoordigers uit het visserijgebied
Zuid-Hollandse Delta. Het visserijgebied omvat de gemeenten Goedereede, Middelharnis, Dirksland,
Westvoorne en Hellevoetsluis. Verder faciliteert de LVG ondernemers met innovatieve plannen en
investeringsplannen bij het vormgeven van het project en bij het voldoen aan de formele
procedurele eisen. De NMZH levert daarnaast een bijdrage in de maatschappelijke borging van de
duurzame visserij in Zuidwest Nederland. Dit doen wij door verbindingen te leggen en samenwerking
te initiëren tussen visserij, haven en visserijgerelateerde bedrijvigheid en de natuur- en
milieubeweging. De regionale economie in de Zuidwestelijke Delta is gebaat bij een duurzame visserij
die zich toekomstbestendig ontwikkelt en gericht is op samenwerking tussen de Zeeuwse schaal- en
schelpdiersector (Blueport Oosterschelde) en de Noordzee platvisvisserij (Zuidwestelijke Delta en
Scheveningen).
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
De NMZH heeft in 2014 deelgenomen aan de vergaderingen van de LVG. In 2014 heeft een
openstelling plaatsgevonden in het kader van de subsidieregeling ‘Duurzame Ontwikkeling
Visserijgebieden’. De NMZH heeft de aanvragen beoordeeld en een advies ingebracht bij de
beoordeling. Ook heeft begin 2014 op landelijk niveau in het kader van Europees Visserij Fonds (EVF)
een openstelling van de subsidieregeling plaatsgevonden en heeft de directeur van de NMZH
deelgenomen aan de beoordeling van de aanvragen en de advisering aan de Minister van
Economische Zaken.
Eind 2014 is met de United Fish Auctions, PO Mossel en Mosselhandel, gemeenten en de provincies
Zeeland en Zuid-Holland gewerkt aan een verkenning om gezamenlijk tot een EU Interreg aanvraag
te komen in het kader van het 2 Zeeënprogramma. Er is gewerkt aan coalitievorming en het opzetten
van een concept note. In de concept note is als projectfocus gekozen voor
• een verduurzamingsaanpak van de visserijhavens;
• het ontwikkelen van een North Seafood Campus voor de bundeling van het kenniscluster en
de actualisering en internationalisering van de visserijopleidingen, en
• de ontwikkeling van de kracht van het gebied.
Deze voorbereiding in 2014 heeft als uiteindelijk doel om in 2015 tot een succesvolle aanvraag te
komen, mits hiervoor voldoende draagvlak kan worden gecreëerd. Eind 2014 heeft de NMZH
deelgenomen aan de start van het nieuwe 2 Zeeënprogramma in Lille – Frankrijk.
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8.4 Convenant Op weg naar Duurzame Bedrijventerreinen
Onderwerp en resultaatverplichting
De provincie Zuid-Holland, de gemeenten in Zuid-Holland verenigd in het Regionaal Economisch
Overleg (REO), VNO-NCW West, MKB Zuid-Holland, Kamers van Koophandel en de NMZH werken
samen om de duurzaamheid van Zuid-Hollandse bedrijventerreinen te bevorderen. Duurzaamheid
heeft daarbij zowel betrekking op bedrijventerreinen zelf als op het behoud van de functie van
bestaande bedrijventerreinen. Het doel is de terreinen zoveel mogelijk te behouden en de kwaliteit,
functionaliteit en waarde te verbeteren. Bedrijventerreinen hebben een grote maatschappelijke en
sociaal-economische waarde en zijn cruciaal voor een aantrekkelijk investeringsklimaat. Het gaat om
voldoende (milieu-)ruimte voor bedrijven, optimaal ruimtegebruik, goede bereikbaarheid, kwaliteit
en inpassing, energie- en waterbesparing en duurzaam bouwen. Ook in 2014 leveren wij een bijdrage
aan de uitvoeringsactiviteiten. Als convenantpartner maken wij ons wel zorgen over de voortgang
van de uitvoering van de in het convenant gemaakte afspraken. Dit willen wij in 2014 verder
bespreken met de convenantpartners.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is geen noemenswaardige voortgang gemaakt met de uitvoering van het convenant. Op
ambtelijk niveau is e.e.a. besproken met de provincie Zuid-Holland maar dit heeft verder niet tot
enige actie of voortgang geleid.

8.5 Participatie Nieuw Reijerwaard
Onderwerp en resultaatverplichting
Als alternatief voor het eerder geplande bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoekse Waard heeft
de provincie Zuid-Holland gekozen voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard bij Ridderkerk. Voor
de ontwikkeling van dit bedrijventerrein laat de provincie een inpassingsplan maken. Het doel van
het inpassingsplan is gericht op de realisatie van logistiek- en logistiekondersteunende bedrijvigheid
voor het aanwezige agro-logistieke cluster in de regio Barendrecht-Ridderkerk en omvat een groter
geheel met de bedrijventerreinen Veren Ambacht en The Greenery (Barendrecht-Oost). De NMZH
heeft met een zienswijze op de voorbereiding van de MER voor het inpassingsplan aandacht
gevraagd voor het uitgangspunt om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren, de effecten voor
natuur en landschap, de voorgenomen ontsluitingstructuur en de gevolgen voor de omwonenden in
de directe omgeving. Vanuit onze betrokkenheid bij het gebied en de gemaakte ruimtelijke keuzes op
provinciaal niveau en binnen het DelTri Platform willen wij ook in 2014 een inzet blijven leveren.
Wij willen de WGR Nieuw Reijerwaard en provincie Zuid-Holland waar nodig en mogelijk
ondersteunen om de ambitie om Nieuw Reijerwaard tot het duurzaamste bedrijventerrein van ZuidHolland te ontwikkelen waar te maken. Ook willen wij in contact met direct omwonenden,
ondernemers en maatschappelijke organisaties tot een grotere betrokkenheid komen bij de verdere
realisatie van het bedrijventerrein. Vanuit een gebiedsgerichte benadering willen wij
meekoppelkansen voor landschap, recreatie en leefbaarheid hierbij betrekken. Ervaringen elders
leren dat het prima mogelijk is tot projecten te komen waarbij ook de direct omwonenden
betrokken kunnen worden op het gebied van de energievraag en de inpassing.
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Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is het contact en de onderlinge informatie-uitwisseling met de bewoners doorgezet. Er is op
een drietal momenten overleg gevoerd. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen waaraan twee
nieuwe partijen deelnamen in Ridderkerk en Barendrecht die de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard
willen stoppen en de lopende procedures bij de Raad van State heeft nauwelijks contact
plaatsgevonden met het bedrijfschap en overheidspartijen. Met de provinciale projectleider is
afgesproken dat na de afronding van de lopende procedures bij de Raad van State verder gesproken
gaat worden over onze inzet. Dit heeft voor de rest van 2014 niet meer geleid tot een verder
gesprek.
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9. Groene Ruimte
9.1 Samenwerking Natuur en Landschapsorganisaties
Vanaf 2013 werken het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN,
Groenservice Zuid-Holland (GHZ) en de NMZH nauw samen bij het optimaliseren van de inbreng
vanuit natuur, landschap en milieubelang bij structuurvisies en bij bestemmingsplannen met een
bovenlokaal en regionaal belang. De NMZH speelt hierbij een coördinerende rol. Op basis van een
jaarwerkplan worden hiervoor de krachten gebundeld. De NMZH fungeert daarbij als voorzitter van
het Natuur- en Landschapsoverleg (NLO). Het NLO directeurenoverleg is in 2014 vijf keer
bijeengekomen. Voor 2014 zijn doelen en activiteiten uitgewerkt in een werkplan dat door de
samenwerkingspartners is vastgesteld. Ook is de coördinatierol van de NMZH hierbij nader ingevuld
en voorzien van een inzet. Samen met de partners binnen het Natuur en Landschapsoverleg zullen
wij verder nadenken over het benutten van elkaars kracht bij het beheer en onderhoud en het
betrekken van de Zuid-Hollandse bevolking bij natuur en openluchtrecreatie. Het ligt in het
voornemen om in juni 2014 een excursie/werkbezoek te organiseren voor de leden van de
Statencommissie Groen en Water naar een relevante locatie. In 2014 is na een evaluatie van de
samenwerking over de afgelopen twee jaar vastgesteld dat de samenwerking prima werkt, er voor
alle betrokken organisaties toegevoegde waarde gegenereerd wordt en meer kan worden bereikt
voor natuur en landschap. Op basis van dit resultaat is de samenwerking weer met twee jaar
gecontinueerd. Door de oriëntatie op de nieuwe rol en taak van de GZH en de inzet tot een
vergaande verzelfstandiging is in 2014 door de GZH minder samengewerkt binnen het NLO verband.
Eind 2014 heeft ook Dunea aangegeven vanaf 2015 toe te willen treden tot dit
samenwerkingsverband.

9.2 Participatie Groen doet Goed
Natuur heeft niet alleen een intrinsieke waarde, maar vervult ook een belangrijke functie voor de
mens. Recreatie- en natuurgebieden moeten voldoende benut worden en de betrokkenheid van de
samenleving bij groene thema’s moet worden vergroot. Vanuit het programma Groen doet Goed
wordt hiervoor de kennis en ervaring gebundeld. Na verkennen en voorbereiden in 2013 is in 2014
een krachtig en spraakmakend programma van start gegaan om jongeren en hun opvoeders te
verleiden om de natuur weer meer te ervaren, beleven en waarderen. IVN heeft het
programmamanagement en de NMZH maakt deel uit van de stuurgroep en het kernteam. Samen
met de betrokken coalitie van IVN, GDO, NMZH, terreinbeheerders, lokale natuur- en
milieuorganisaties en provincie Zuid-Holland en tien Zuid-Hollandse gemeenten werken wij aan de
ontwikkeling van een krachtig en inspirerend provinciaal programma Groen doet Goed. Binnen de
stuurgroep en het kernteam heeft de NMZH ook in 2014 een bijdrage geleverd aan de verdere
ontwikkeling van het programma. De NMZH heeft hiervoor samen met alle betrokken
gemeentebestuurders, gedeputeerden en partners binnen de coalitie Groen doet Goed de
intentieverklaring ondertekend. Daarnaast zijn wij betrokken bij het creëren van een aanbod voor de
deelnemende gemeenten vanuit de terreinbeherende organisaties. Tenslotte fungeren wij als
feedback partner voor het IVN.

9.3 Programmaraad De Groene Motor
Voor de ondersteuning van de vrijwilligers die in Zuid-Holland actief zijn in het landschap, natuur en
erfgoed is het programma de Groene Motor ontwikkeld. De Groene Motor faciliteert en ondersteunt
vrijwilligers door kennisuitwisseling, coaching, verzekeringen, uitleen gereedschap en ontmoeting en
overdracht van vaardigheden. Nu Landschapsbeheer Zuid-Holland vanaf 1 januari 2014 is opgeheven
voert Landschap en Erfgoed Zuid-Holland voor de komende twee jaar het programmamanagement.
De NMZH maakt deel uit van de programmaraad en helpt mee het programma verder te
ontwikkelen. De Zuid-Hollandse natuur en het landschap kan niet zonder actieve vrijwilligers. Veel
actieve vrijwilligers maken vaak deel uit van lokale organisaties en initiatieven die zijn aangesloten
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bij de NMZH en ook actief zijn op de terreinen waar de NMZH actief is. Actieve vrijwilligers zijn vaak
op verschillende fronten actief. Vanuit deze betrokkenheid heeft de NMZH er ook alle belang bij dat
de ondersteuning en facilitering van de vrijwilligers de komende jaren goed is geregeld. Naast
belangenbehartiging voor deze vrijwilligers werkt de NMZH ook samen met de partners Landschap &
Erfgoed Zuid-Holland, Veelzijdig Boerenland, IVN, NMZH, NM, SBB, GZH en Dunea aan de verdere
ontwikkeling van dit programma. Ter versterking van ons werk en dat van de Groene Motor hebben
wij in 2014 nog meer verbinding gemaakt met onze activiteiten in het kader van de
weidevogelproblematiek, borgen van natuur en landschapskwaliteit en ruimtelijke inrichting. De
onderlinge samenwerking en afstemmen wordt ook steeds vaker opgezocht.

9.4 Agrarische Natuur en Duurzame Landbouw
Onderwerp en resultaatverplichting
De provincie is bezig met het opstellen van een strategische verkenning landbouw. Hierin zal een
visie gegeven worden op de toekomstige ontwikkeling van de melkveehouderij en intensieve
veehouderij. Doel is om de verdere achteruitgang van de weidevogels en andere agrarische natuur
tegen te gaan. In 2014 en 2015 bereidt de provincie zich voor op de implementatie van het nieuwe
stelsel Agrarische Natuur. Doel is een gerichte inzet van de gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
middelen in combinatie met een effectiever weidevogelbeheer. De provincie Zuid-Holland komt tot
aanwijzing van (zoekgebieden voor) kerngebieden voor agrarische natuur. Ontwikkeling van
samenwerking tussen agrarische partijen, maatschappelijke groene organisaties en vrijwilligers en
een goede planologische bescherming zijn noodzakelijk voor goed functionerende kerngebieden. Er
is in samenwerking met ons netwerk een zienswijze op de PSV uitgebracht. NMZH stimuleert het
overleg tussen de verschillende partijen en komt met gezamenlijke oplossingen. NMZH organiseert
inbreng vanuit het project taskforce agrarische natuur. Daarnaast opzetten weidevogelcampagne
met alle relevante groene partijen, om bewustwording en draagvlak voor bescherming van
agrarische natuurwaarden en het belang van goede kerngebieden te vergroten. Verder zal in de loop
van 2014 door NMZH een project worden opgezet om in de aanloop naar de invoering van het
nieuwe stelsel AN in 2016 een actieve rol te spelen bij de beleidsontwikkeling, invoering en verdere
implementatie. Dit betekent dat in 2014-2015 meer middelen voor dit project beschikbaar gaan
komen om aan deze doelstelling te werken.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 is het weidevogelberaad regelmatig bijeengekomen. Het weidevogelberaad heeft een
analyse gemaakt van de beschikbare telresultaten en op basis hiervan een kaartbeeld ontwikkeld
voor de kerngebieden in Zuid-Holland. Er is een weidevogelmanifest opgesteld waarin benoemd
staat welke maatregelen nodig zijn om de weidevogels in Zuid-Holland een toekomst te bieden. Het
manifest is ondertekend door 54 groene organisaties en is eind oktober aan Han Weber overhandigd
en aan de Statenleden toegestuurd. Na aanbieding van het manifest is een petitie geopend waarmee
individuele burgers het manifest kunnen steunen. Ook zijn met individuele Statenleden gesprekken
gevoerd om e.e.a. toe te lichten, ook met het oog op de besluitvorming in de Staten over het
beleidskader agrarische natuur in december. Tevens is een projectvoorstel opgesteld ten behoeve
van het instellen van een Task Force Agrarisch Natuur. Deze taskforce speelt een rol in de
voorbereiding en implementatie van het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. Dit
projectvoorstel dat wordt ondersteund door veel NLO organisaties en Veelzijdig Boerenland is bij de
provincie ingediend en is positief ontvangen. Een definitief besluit volgt in 2015. Verder is het belang
van natuur in het agrarisch gebied naar voren gebracht in andere hiervoor relevante trajecten zoals
de Visie Ruimte en Mobiliteit, IODS, ontwikkelingen biodiversiteit (graadmeter en de expertmeeting
biodiversiteit). Ook is door de NMZH een expertmeeting georganiseerd om over de toekomst van de
landbouw in Zuid-Holland van gedachten te wisselen en is deelgenomen aan diverse dialoogsessies
van de provincie in het kader van de strategische verkenning landbouw die begin 2015 in de
Statencommissie besproken is. De aandacht ging hierbij in het bijzonder uit naar het probleem van
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de sterke achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied, de agrarische sector als
beheerder van landschappen, de landbouw als leverancier van maatschappelijke diensten (recreatie,
zorg, natuur, landschap etc.) en de afname van maatschappelijk draagvlak voor intensivering van de
landbouw (licence to operate). Ook heeft de NMZH in de zomer van 2014 samen met andere
milieufederaties gereageerd op het wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid. In het najaar van
2014 heeft de NMZH middels de Groene Peiler een enquête gehouden onder inwoners van ZuidHolland over de landbouw. Tevens is een notitie gepubliceerd over de toekomst van de landbouw.

9.5 Natuurbeleid
Onderwerp en resultaatverplichting
Het provinciale natuurbeleid is vastgelegd in de beleidsvisie groen en werkt ook door in andere
beleidsdocumenten zoals de structuurvisie. Voor de NMZH is het van groot belang dat het
natuurbeleid resulteert in het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Ook op Rijksniveau
worden wetgeving en beleid geproduceerd die doorwerken op het natuurbeleid in de provincie en
dus van invloed zijn op de Zuid-Hollandse natuur.
Bij de vormgeving, uitwerking en uitvoering van het natuurbeleid zet de NMZH er dan ook op in dat
natuurdoelen niet afgezwakt worden door eventuele moeilijkheden in de uitvoering van het beleid.
Dit doet de NMZH door het natuurbelang te benadrukken wanneer nieuwe afwegingen moeten
worden gemaakt of besluiten moeten worden genomen. Ook neemt de NMZH deel aan het Groene
Partners overleg en onderhoudt zij contact met lokale groepen uit haar netwerk en andere
stakeholders zoals gemeenten over de consequenties, voortgang, effecten en uitvoering van het
provinciale natuurbeleid in de praktijk.
Wat is er uitgevoerd en wat zijn de gekwantificeerde resultaten?
In 2014 zijn de volgende activiteiten m.b.t. het natuurbeleid ondernomen:
• Er is deelgenomen aan de bijeenkomsten van de provincie over de kwaliteitsimpuls
groengebieden rond de stad als onderdeel van het uitvoeringsprogramma groen. Hierbij is in het
bijzonder aandacht gevraagd voor de noodzaak dat projecten naast recreatiedoelen ook
bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen die gelden voor deze gebieden.
• Samen met een brede coalitie van natuurorganisaties hebben de natuur en milieufederaties een
visie gepresenteerd op de door het Rijk op te stellen nieuwe natuurwet. In deze visie is onder
andere gepleit voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur, een basisbescherming en
zorgplicht voor alle dieren en planten en het wettelijke vastleggen van het vergroten en
verbinden van alle natuurgebieden.
• Ook is de jaarlijkse update van de biodiversiteitsgraadmeter voor Zuid-Holland geanalyseerd.
Voor de resultaten hiervan is via de media aandacht gevraagd. Ook is naar aanleiding van de
graadmeter een expert meeting georganiseerd met deskundigen uit het Zuid-Hollandse
natuurnetwerk om met elkaar te verkennen wat voor acties wij naar aanleiding hiervan zouden
moeten ondernemen om als natuurnetwerk bij te dragen aan het realiseren van de
biodiversiteitsdoelen.
• Verder is in 2014 het meldpunt wildlife crime gelanceerd. Via dit meldpunt kunnen burgers
meldingen van doding of mishandeling van in het wild levende dieren doorgeven. Dit meldpunt is
een initiatief van de Friese milieufederatie en wordt door de NMZH ondersteund, evenals door
o.a. diverse andere milieufederaties, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, KNJV en het Prins
Bernard Cultuurfonds.
• Daarnaast heeft Staatssecretaris Dijksma in 2014 haar natuurvisie gepubliceerd. De NMZH heeft
hierop gereageerd vanuit een analyse waarin de natuurvisie bekeken is vanuit het Zuid-Holland
natuurperspectief. Hierbij is aangegeven dat het van belang is dat het economiebeleid (o.a. van
het Rijk zelf) meer natuurinclusief wordt. Ook is aandacht gevraagd voor de afstand tussen
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•

enerzijds de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincie en anderzijds een natuurvisie
op Rijksniveau.
Ten slotte is in 2014 een start gemaakt met voorbereidingen voor de verkiezingen van
Provinciale Staten in 2015. Hiertoe is samen met de terreinbeherende organisaties (TBO’s) een
tienpuntenplan voor een mooier en groener Zuid-Holland opgesteld als input voor de
verkiezingsprogramma’s. Ook zijn reeds beschikbare verkiezingsprogramma’s geanalyseerd en is
een plan van aanpak voor verdere activiteiten tijdens de campagne gemaakt.

In het kader van de activiteiten op het gebied van natuur en landschap vindt steeds afstemming
plaats via een regulier Natuur- en Landschapsoverleg met de andere professionele
natuurorganisaties in de provincie. De NMZH faciliteert dit overleg en is voorzitter.

10. Netwerkondersteuning
NMZH ondersteunt en faciliteert haar achterban van circa 300 lokale groepen zodat zij hun
werkzaamheden op lokaal niveau zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ondersteuning van de
achterban behoort tot de basiswerkzaamheden van de NMZH. Op een aantal inhoudelijke dossiers
wordt intensiever met de achterban samengewerkt. Concrete activiteiten m.b.t. de ondersteuning
van de achterban betreffen informatievoorziening via de website, jaarlijkse monitoring van de
serviceverlening door de NMZH, juridische cursussen, het organiseren van expertmeetings en het
afleggen van werkbezoeken. Omdat geen provinciale subsidie meer mag worden aangewend voor
netwerkondersteuning die niet direct een relatie heeft met het provinciaal beleid zijn de
beschikbare middelen voor netwerkondersteuning beperkt. Ondanks deze situatie willen wij er zijn
voor onze achterban. Ook in 2014 zijn wij er weer in geslaagd om op basis van maatwerk
ondersteuning te bieden of wanneer sprake is van een gelijke ondersteuningsvraag vanuit het werk
met werk maken een rol te kunnen blijven spelen.
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Stichting Milieufederatie Zuid-Holland
Rotterdam

Jaarrekening 2014
Rapport inzake
financieel verslag 2012

30-3-2015

Algemeen
De vaste bijdrage van de provincie is in 2014 verder verlaagd en uitgekomen op € 250.000 en dit zal in 2015
worden gehalveerd tot € 125.000 waarna de structurele subsidierelatie met de provincie zal zijn beeindigd.
Dit heeft er toe geleid dat de organisatie in 2014 nadrukkelijk op zoek moest naar alternatieve
financieringsbronnen en getuige de uitkomsten voor het afgelopen boekjaar is dat goed gelukt.
Daarmee is de eerste basis gelegd voor een subsidieonafhankelijke organisatie die nog steeds haar rol kan
vervullen in het maatschappelijke veld van de Provincie Zuid-Holland. Deze zal in 2015 verder worden versterkt
zodat ook de continuiteit gewaarborgd kan worden en we ook in de toekomst dezelfde rol kunnen blijven
vervullen. Voor 2015 zijn de eerste voortekenen gunstig en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
In het jaarverslag wordt verder ingegaan op de diverse activiteiten die we dit jaar hebben uitgevoerd en voor een
completer beeld verwijzen wij hier graag naar.
Financiële resultaten
De Staat van baten en lasten over 2014 sluit met een overschot van:
Aan subsidies hebben wij ontvangen
Aan de verschillende doelstellingen hebben wij besteed
Hieruit resulteert een overschot van

€
€
€

528.600
518.130
10.470

Aan voordelige overige resultaten
Overschot

€
€

10.470

Het overschot van € 10.470 wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming.

Begrotingsvergelijking
(x € 1.000)
Realisatie
2014
€
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies overheden en anderen
Rente baten
LASTEN
Samenwerking
Duurzame bedrijvigheid
Energie transitie
Energieke samenleving
Gebiedscoordinatie en ontwikkeling
Groene leefomgeving
Strategische thema's
Water en kust

Begroting
2014
€

130
145
250
3
528

45
175
250
3
473

78
110
97
51
108
69
5
518

69
73
73
98
122
75
15
1
526

Verschil ten opzichte
van de begroting
Voordelig
Nadelig
€
€
85
30
---

9
37
24
47
14
6
10
1
163

100

(100)
SALDO
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10

(53)

63
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Toelichting
In 2014 zijn alle activiteiten uit het werkplan en meer uitgevoerd en zoals zichtbaar is in de cijfers is de
stichting succesvol geweest in het binnenhalen van alternatieve financieringsbronnen waardoor het
takenpakket, zeker in 2014, op niveau kon worden gehouden.
Door de extra inspanningen kon het begrote negatieve resultaat in de loop van het jaar worden omgezet in een
positief resultaat met ook een goede basis voor de toekomst.
Baten
De baten zijn hoger uitgevallen mede door extra inspanningen om uit alternatieve bronnen, waaronder
opdrachten van de provincie, extra middelen binnen te halen.
Daarbij zijn ook directe opdrachten niet genegeerd zolang deze maar in het verlengde liggen van de basis
activiteiten én positief bijdragen aan de totale exploitatie.
Lasten
Door scherp monitoren van de kosten van zowel projecten als de algemene kosten zijn deze in z'n totaliteit
binnen de begroting gebleven. De indirecte kosten zijn daarbij over de gehele linie lager uitgevallen dan begroot
waarmee uiteindelijk een positief resultaat is behaald. Daarbij zijn ook de salarissen niet verhoogd voor wat
betreft de persoonlijke periodieken om de kosten in de hand te houden.
Doordat extra uren konden worden toegerekend aan de projecten zijn de indirecte kosten voor personeel fors
lager uitgevallen dan begroot wat ook bijdraagt aan de resultaatontwikkeling.

Doorkijk naar het jaar 2015
Gedurende het jaar 2014 is op diverse vlakken uitvoering overleg gevoerd en acquisitie gepleegd om de
financiering voor de taken in 2015 rond te krijgen. Voor het project Taskforce Agrarische Natuur is uiteindelijk
voor 2015 een opdracht verleend waar de eerste verwachtingen waren dat deze al in 2014 zou worden
toegekend. Ook is in 2014 gewerkt aan het 2 Zeeen programma een Europees meerjarenproject voor de
periode 2016 - 2020 gericht op verduurzaming van kleine zee havens en naar verwachting in oktober 2015
definitief bekend worden of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Verder wordt gewerkt aan een aantal kleinere projecten die passen bij het taakgebeid van de stichting en
wordt ook overleg gevoerd met de provincie voor de financiering van een aantal basistaken waarvan de
provincie toch een rol voor onze organisatie weggelegd ziet. De exacte omvang is nog niet in te schatten maar
zal rond € 50.000 uitkomen.
Voor 2015 wordt voorzien in een lichte uitbreiding van de formatie vooropgesteld dat er voldoende financiering
wordt binnengehaald. Deze formatie zal flexibel worden ingezet en levert geen structurele kosten op.
Ondanks de terugtrekkende overheid heeft de stichting zich tijdig omgevormd naar een meer 'marktgerichte'
organisatie waarmee de toekomst, zij het fragiel, zeker lijkt gesteld.
Overigens is het begrote resultaat negatief maar er zijn voldoende aspecten opgenomen die beinvloed kunnen
worden om uiteindelijk een sluitende of licht positieve exploitatie te realiseren.Dit zal gedurende het gehele
jaar scherp in de gaten worden gehouden.
De begroting voor 2015 ziet er als volgt uit:
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Begroting 2012
Uitgaven
Projectkosten direct
Personeelskosten (vaste dienst)
Inhuur derden
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten

Begroting 2015

2012

€
€
€
€
€
€

393.000
142.000
56.000
591.000

€
€
€
€
€
€

349.000
6.000
5.000
8.000
368.000

€
€
€
€
€
€

103.000
20.000
123.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

427.000
(393.000)
3.000
27.000
81.000
42.500
5.000
45.500
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

467.000
(349.000)
2.500
9.000
48.000
54.200
2.500
38.900
700

€
€
€
€
€
€
€
€
€

137.000
(103.000)
1.500
12.000
81.000
27.500
2.500
21.000
-

€

265.500

€

273.800

€

207.000

Totaal uitgaven

€

856.500

€

641.800

€

330.000

Inkomsten
Basissubsidie Provincie Zuid-Holland
Projectsubsidies
Fonds de Natuur en Milieufederaties
Overige baten en bijdragen
Rentebaten

€
€
€
€

572.500
39.000
132.250
12.750

€
€
€
€
€

125.000
123.618
143.600
226.469
2.000

€
€
€
€

132.250
12.750

Totaal inkomsten

€

766.500

€

620.687

€

155.000

€

(90.000)

€

(21.113)

€

(175.000)

Indirecte kosten
Personeelskosten (vaste dienst)
Af: toegerekend aan projecten
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Administratie- en advieskosten
Financieringskosten

Resultaat
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Balans per 31 december 2014
(na bestemming resultaat)
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Actief
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa:
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

32.609
119.667

Liquide middelen

169.137
152.276

169.137

252.032

245.744

404.308

414.881

31-12-2014
€

31-12-2013
€

Passief
Eigen vermogen
Reserves en fondsen:
Continuïteitsreserve
Overige reserves

318.977
19.268

313.977
13.798
338.245

327.775

Schulden op korte termijn
Leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
Den Haag

5.528
21.969
38.566

7.266
11.389
68.451
66.063

87.106

404.308

414.881
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Staat van Baten en Lasten
Realisatie
2014
€
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

130.239

45.400

37.918

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

130.239
100%

45.400
100%

37.918
-

Baten uit acties van derden

145.411

174.800

192.842

Beschikbaar uit fondsenwerving

275.650

220.200

230.760

Subsidies overheden en anderen

250.000

250.000

457.000

2.950

2.500

4.517

528.600

472.700

692.277

78.078
109.933
96.530
50.899
108.022
69.307
5.361
-

68.555
73.165
73.165
97.553
121.941
75.000
15.000
-

101.907
53.740
143.112
118.264
200.123
7.797
41.536

-

-

-

518.130

524.379

666.479

10.470

(51.679)

25.798

5.000
5.470
10.470

(51.679)
(51.679)

12.000
13.798
25.798

Kosten uit eigen fondsenwerving

Rente baten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

BESTEDINGEN
Samenwerking
Duurzame bedrijvigheid
Energie transitie
Energieke samenleving
Gebiedscoördinatie en ontwikkeling
Groene leefomgeving
Strategische thema's
Water en kust
Beheer en administratie *
Totaal besteed aan doelstelling
Resultaat

Bestemming
Continuiteitsreserve
Overige reserves

* De Natuur- en Milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een uniforme
systematiek, die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en
Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De Kosten voor Beheer en Administratie
worden inzichtelijk gemaakt in de bijlage Toelichting Lastenverdeling, maar worden in de staat van baten en
lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.
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Kasstroomoverzicht
Het saldo van de geldmiddelen is in het jaar 2014 toegenomen met € 6.288. Tegenover een afname van
€ 24.626 in 2013. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van de kasstromen.

2014

2013

€
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Overschot/Tekort

€

10.470

25.798

Aanpassingen voor:
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

16.861
(21.043)

(53.906)
3.482
(4.182)
6.288

(50.424)
(24.626)

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.288

(24.626)

Netto kasstroom
Mutatie geldmiddelen

6.288
6.288

(24.626)
(24.626)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

De toename is met name het gevolg van afrekening van voorfinanciering van diverse projectkosten en kosten
van verhuizing alsook het positieve resultaat
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
Doelstelling
De Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, is opgericht op 18 augustus
1986 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41129491.
Het doel van de stichting is: het behartigen van belangen met betrekking tot het beschermen, beheren,
verbeteren en verrijken van het milieu, natuur en landschap in en rond de provincie Zuid-Holland, een en
ander in de meest ruime zin.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het overschot/tekort vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld conform de verslaggevingsrichtlijnen, die gesteld worden aan
Fondsenwervende instellingen (RJ 650).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
In de loop van het boekjaar aangeschafte materiële vaste activa worden in principe in het boekjaar geheel
afgeschreven en als kosten aangemerkt. Slechts bij hoge uitzondering en substantialiteit wordt een
investering als materieel vast actief opgenomen en derhalve afgeschreven over de geschatte levensduur.
Onderhanden werk/jaaroverschrijdende projecten:
Onderhanden werk wordt gewaardeerd op kostprijs verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare
verliezen. De kostprijs omvat de directe loonkosten en overige kosten die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend en overigens gebaseerd zijn op reeds in het boekjaar afgesloten
contracten. De reeds ontvangen gelden worden op het onderhanden werk in mindering gebracht. Positieve
resultaten worden in het jaar van definitieve afrekening genomen.
Voor (verwachte) negatieve resultaten wordt ultimo van het jaar een voorziening gevormd.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
beoordeling per vordering.
Te vorderen subsidies worden opgenomen tegen de nominale waarde van de toegekende beschikkingen
van de Provincie Zuid-Holland.
Reserves en fondsen
De reserves en fondsen maken het voor de 'gever' mogelijk, om te beoordelen welk bedrag van de reserves
en fondsen dienen als buffer voor onverwachte tegenvallers.
Onder de reserves en fondsen vallen onder meer de continuïteitsreserve, overige reserves en
bestemmingsreserves, waarvan de bestemming van de beschikbare gelden door de Raad van Toezicht is
bepaald.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder deze categorie worden gelden verantwoord, die door de gever vrijwillig zijn afgestaan
en geen (evenredige) tegenprestatie vormen voor geleverde goederen en/of diensten dan wel afkomstig zijn
van organisaties anders dan overheid en overige publiekrechtelijke organisaties.
Kosten uit eigen fondsenwerving
Alle kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen, bedrijven of instellingen
te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten
fondsenwerving.
Baten uit acties van derden
De toegezegde bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen e.d. en/of andere
fondsenwervende instellingen worden verantwoord onder deze categorie. Hierbij is te denken aan
gelden van de Nationale Postcodeloterij, maar ook aan gelden van aangesloten organisaties.
Het aandeel wordt bepaald op basis van de netto toezegging verminderd met de gemaakte
verwervingskosten.
Subsidies overheden en anderen
Onder deze categorie worden toegezegde subsidies van overheden, bedrijven en instellingen
verantwoord. Onder subsidies zijn te verstaan bijdragen, die door de verstrekker afhankelijk
zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een project.
Beleggingen
Ontvangen middelen worden niet aangewend voor belegging in effecten, zoals aandelen en obligaties
Bestedingen
Onder de bestedingen worden, per doelstelling, de directe projectkosten en het aandeel in de
uitvoeringskosten verantwoord.
Directe projectkosten
De directe projectkosten zijn de kosten welke direct en specifiek zijn toe te rekenen aan een project.
Uitvoeringskosten
Onder de uitvoeringskosten worden de kosten verantwoord van de eigen organisatie (kosten van
bestuur, beheer en uitvoering). Deze kosten worden op basis van bestede directe project-uren
verdeeld naar de drie doelstellingen.
Beheer en administratie
De Provinciale Natuur en Milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een
uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor kosten
Beheer en Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en
administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de bestedingen, maar worden in de staat
van baten en lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.
Vanaf 2011 hebben de 12 milieufederaties een interne afspraak gemaakt over de procentuele omvang van
de kosten voor B&A. Afgesproken is dat federaties hiervoor een eigen norm vastleggen en op basis daarvan
rapporteren. Per balansdatum is bij de stichting die norm nog niet vastgelegd.
Fiscale positie
Belastingen
De stichting is met ingang van 1 september 2014 voor een deel van haar activiteiten omzetbelastingplichtig
doch blijft vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
Den Haag

45

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Actief

31-12-2014 31-12-2013
€
€
Vorderingen
Debiteuren:
Debiteuren

32.609

-

50.000
25.021
5.088
39.558
119.667

91.400
56.131
6.676
14.930
169.137

Overige vorderingen en overlopende activa:
Te vorderen subsidies provincie Zuid-Holland
Te vorderen bijdragen De Natuur en Milieufederaties
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vorderingen
De looptijd van deze vorderingen bedraagt een periode < 1 jaar.

Liquide middelen
ING Bank rekening-courant
Triodos bank, rekening courant
ING Bank spaarrekening

31-12-2014 31-12-2013
22.000
7.459
150
229.882
238.285
252.032

245.744

Voor een bedrag van € 3.355 staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking van de stichting
wegens een verstrekte bankgarantie door ING Bank in verband met huurverplichtingen van het pand.

Eigen vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Het verloop van deze post is als volgt:

2014
€

2013
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

313.977
5.000

301.977
12.000

Stand per 31 december

318.977

313.977

Het beleid van de stichting met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen is
er op gericht om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door middel van het opbouwen van een
eigen vermogen ter hoogte van 1 jaar aan uitvoeringskosten (ca. € 500.000). Jaarlijks wordt hiertoe
maximaal aan toegevoegd een bedrag dat overeenkomt met het resultaat uit de begroting.
Hoe dit aspect moet worden beoordeeld in het licht van de ontwikkeling zoals eerder beschreven zal in
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Overige reserve:

2014
€

2013
€

Het verloop van deze post is als volgt:
Stand per 1 januari
Toename

13.798
5.470

13.798

Stand per 31 december

19.268

13.798

De overige reserve wordt gevormd uit de 'overwinsten' (resultaat hoger dan begroot) en kan
door het bestuur worden ingezet voor (verwerving van) nieuwe projecten.

Leveranciers en handelskredieten:

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen:

Saldo BTW af te dragen ultimo boekjaar
Afdracht loonheffingen en sociale lasten

31-12-2014 31-12-2013
€
€
5.528

7.266

31-12-2014 31-12-2013
€
€
9.404
12.565
21.969

1.575
9.814
11.389

31-12-2014 31-12-2013
€
€
Overige schulden en overlopende passiva:
Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagenverplichting
Te betalen accountants- en administratiekosten
Te betalen personeelskosten
Nog te betalen projectkosten
Overige schulden

14.198
6.048
10.100
995
4.033
3.192
38.566

13.742
11.644
9.850
2.806
15.669
14.740
68.451

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Op 6 maart 2013 is er een huurcontract afgesloten voor een kantoorruimte op de begane grond aan
de Bezuidenhoutseweg 50-58 te Den Haag. Het contract loopt tot 1 januari 2017 en de jaarlijks hiermee
gemoeide huurlast bedraagt € 40.300.
Het jaarlijks bedrag voor met derden aangegane huurverplichting van een kopieermachine bedraagt in
totaal € 5.200.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
Realisatie
2014
€

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

130.239
130.239

45.400
45.400

37.918
37.918

130.239

45.400

37.918

145.411
145.411

174.800
174.800

192.842
192.842

145.411

174.800

192.842

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving:
Overige activiteiten

Totaal eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden:
St. Fonds Provinciale Milieufederaties
St. Natuur en Milieu

Beschikbaar uit acties

Het percentage van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de
Nationale Postcode Loterij bedroeg in 2014 95,6% (2013: 97,4%).

Subsidies overheden en anderen:
Structurele subsidies:
Provincie Zuid-Holland (basissubsidie) St. Milieufederatie Z-H

250.000

250.000

457.000

Doelsubsidies:
Overige subsidies en bijdragen
Vrijval subsidies jaaroverschr. projecten
Beschikbaar uit overheden en anderen

250.000

250.000

457.000

525.650

470.200

687.760

2.950

2.500

4.517

528.600

472.700

692.277

De provincie Zuid-Holland heeft de basissubsidie tot en met het
boekjaar 2013 definitief vastgesteld.
Totaal beschikbaar uit acties en subsidies

Rentebaten

Totaal beschikbaar voor doelstelling
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
BESTEDINGEN
Realisatie
2014
€

Begroting
2014
€

Realisatie
2013
€

Personeelskosten
Inhuur derden *1
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten

314.156
19.875
5.135
6.879
488

251.500
6.000
5.000
5.000

311.779
52.056
4.630
17.108
8.673

Totaal Projectkosten

346.533

267.500

394.246

Directe projectkosten (cf lastenverdeling per project)

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's)

4,90

5,30

*1 de kosten voor inhuur derden betreffen niet alleen een vergoeding voor de geleverde
diensten maar ook voor de door derden in rekening gebrachte BTW van 19%/21% die
door de Natuur- en Milieufederatie niet in vooraftrek kan worden genomen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
Lastenverdeling per project
Projecten

Directe projectkosten
Personeelskosten
Inhuur derden
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten
Totaal directe projectkosten

Samen

Duurzame

Energie

Energieke

Gebiedscoord

Groene

Strategische

Werking

Bedrijvigheid

transitie

samenleving

en ontwikkeling

leefomgeving

Thema's

€
50.771
142
29
50.942

€
56.265
19.875
583
283
77.006

€
60.890
1.594
2.178
36
64.698

€
33.492
479
5
33.976

€
68.173
1.460
135
69.768

€
41.147
526
4.701
46.374

€
3.418
351
3.769

225
5.741
5.101

217
5.531
4.914

246
6.268
5.569

132
3.372
2.996

325
8.287
7.363

178
4.538
4.032

10
263
234

Totaal
Projecten
€
314.156
19.875
5.135
6.879
488
346.533

Beheer &
Administratie
€
42.501
42.501

Indirecte kosten
Reis- en verblijfkosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Voorlichting en presentatie
Administratie- en advieskosten
Financieringskosten
Totaal indirecte kosten

807

777

881

474

1.164

638

37

11.874

11.439

12.964

6.974

17.139

9.386

544

70.320

482
12.277
10.905
1.953
1.724
30.692
743
58.776

Totaal Projectkosten

62.816

88.445

77.662

40.950

86.907

55.760

4.313

416.853

101.277

Verdeling Beheer & Administratie
Toerekening

15,07%
15.262

21,22%
21.488

18,63%
18.868

20,85%
21.115

13,38%
13.547

100,00%
101.277

(101.277)

Totale kosten

78.078

109.933

96.530

9,82%
9.949
50.899

108.022

69.307

100,00%
1,03%
1.048
5.361

1.333
34.000
30.209
4.778
-

518.130

-

Realisatie
2014
€
356.657
19.875
5.135
6.879
488
389.034

Begroting
2014
€
357.329
6.000
5.000
5.000
373.329

Realisatie
2013
€
401.618
52.056
4.630
17.108
8.673
484.085

1.815
46.277
41.114
1.953
6.502
30.692
743
129.096

2.550
47.100
49.500
3.000
9.000
39.200
700
151.050

1.675
79.789
53.657
3.254
11.970
31.356
693
182.394

518.130

524.379

666.479

524.379

666.479

518.130

Kostentoerekening
De personeelskosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de urenregistratie van de medewerkers.

Kengetallen
2014
% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten (voor verdeling Beheer & Administratie)
% kosten Beheer & Administratie (voor verdeling) te opzichte van de totale kosten

80,5%
19,5%

2013
75,9%
24,1%

In 2011 zijn binnen de Natuur- en Milieufederaties nadere afspraken gemaakt over de toerekening van indirecte kosten aan de doelstelling. Dit
heeft geleid tot een verfijning van de methodiek en derhalve zijn ook de vergelijkende percentages op dezelfde wijze berekend en daarmee
afwijkend ten opzichte van het vorige verslagjaar. Een norm percentage voor NMZH is nog niet vastgesteld maar zal naar verwachting op 25% worden gesteld.
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Specificatie van de Uitvoeringskosten volgens categoriale indeling (indirecte kosten)

Realisatie
2014
€

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

Salarissen
Salariskosten
Vakantiedagenverplichting
Ontvangen ziekengeld

Sociale lasten
Sociale lasten werkgever
Premie ziekengeldverzekering
Eindheffing werknemersfaciliteit

Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Deskundigheidsbevordering
Reiskosten woon-werk
Arbokosten

Totaal Personeelskosten
Toegerekende personeelskosten aan Projecten
Totaal Personeelskosten indirect

Reis- en verblijfkosten
Kilometervergoedingen
Verblijf- en representatiekosten
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271.757
(4.598)
267.159

246.000
246.000

279.940
4.490
284.430

37.945
8.539
46.484

41.500
28.000
100
69.600

41.214
27.776
68.990

29.091

25.500

32.921

1.357
197
11.682
687
13.923

3.000
229
13.000
16.229

1.928
1.071
11.384
894
15.277

356.657

357.329

401.618

(314.156)

(251.500)

(311.799)

42.501

105.829

89.819

1.241
574
1.815

1.800
750
2.550

1.174
501
1.675
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Realisatie
2014
€
Huisvestingskosten
Huur gebouwen
Servicekosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Kantinekosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Kopieer-, druk-, en reproduktiekosten
Contributies en vakliteratuur
Portokosten
Verzekeringen
Overige kantoorkosten

Bestuurkosten
Voorlichting en presentatie
Jaarverslag en beleidsplan
Bijeenkomsten achterban
Website
Overige communicatiemiddelen

Administratie- en advieskosten
Accountants- en advieskosten
Kosten (juridisch) advies
Administratiekosten

Begroot
2014
€

Realisatie
2013
€

29.474
11.285
4.868
650
46.277

29.500
11.200
4.900
1.500
47.100

41.561
15.455
4.719
18.054
79.789

23.098
905
62
4.578
6.676
3.511
406
1.878
41.114

22.500
700
1.500
6.800
9.000
4.500
2.500
1.500
500
49.500

29.118
800
2.059
6.778
7.869
2.995
2.465
1.381
192
53.657

1.953

3.000

3.254

2.500
153
3.849
6.502

2.500
500
5.000
1.000
9.000

2.500
9.323
147
11.970

6.200
2.612
21.880
30.692

6.500
4.000
28.700
39.200

6.050
2.496
22.810
31.356

743
743

700
700

693
693

171.597

256.879

272.213

Financieringskosten
Bankkosten en rentelasten

Totaal Uitvoeringskosten
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Bezoldiging directie en Raad van Toezicht
De Raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek
geactualiseerd. De laatste evaluatie was in december 2014. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
en de vaststelling van de beloning wordt voor het salaris van directie aangesloten bij de raam-cao Bos
en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. Voor de overige componenten heeft de stichting een
eigen regeling.
De bezoldiging van directie is als volgt:
Naam

A.P. Ouwehand

Functie

Directeur

Dienstverband
Aard
uren (voltijds werkweek)
Parttime percentage
Periode

onbepaalde tijd
37
86,49%
01-01 t/m 31-12

Bezoldiging
jaarinkomen
Bruto salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel jaarinkomen
Totaal jaarinkomen

81.551
6.050
661
nvt
88.262

overige lasten en vergoedingen
SV lasten, werkgeversdeel
Belastbare vergoedingen
Pensioenlasten
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal overige lasten en vergoedingen

9.560
nvt
12.366
nvt
nvt
21.926

Totaal bezoldiging 2014

110.188

Totaal bezoldiging 2013

96.845

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt:

Naam

Functie

Duur dienst
verband

H.M. Weening
R. van der Laar
K.F.Mulder
R.F.G. Schröder
E.T. Schutte - Postma
J.P.R.M. Steegh
P.R. van Alphen

voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
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Omvang
dienst
verband

Beloning

Door
werkgever
betaalde SV
premies

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

Belastba
re kosten
vergoedi
ngen

Voorzien
ingen
betaalba
ar op
Beëindigingstermijn uitkeringen

Jaar
beëindiging

Motivering

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
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Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

Ondertekening van het jaarbericht 2014.
Den Haag, 21 april 2015,

Bestuur
A.P. Ouwehand

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Conform artikel 14 lid 7 van de statuten wordt bij liquidatie van de stichting door het bestuur de
bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, welke bestemming zoveel mogelijk
overeenkomt met het doel van de stichting.
Voor het overige zijn geen bepalingen omtrent resultaatbestemming in de statuten opgenomen.

Resultaatbestemming 2013
De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden
op 14 april 2014. De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgelegd conform
het daartoe gedane voorstel.

Voorstel resultaatbestemming 2014
Door de directie wordt voorgesteld aan het behaalde resultaat de volgende bestemming
te geven:
€
toevoeging aan de continuïteitsreserve
5.000
toevoeging aan de overige reserves
5.470
10.470
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
Den Haag
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Stichting Milieufederatie Zuid-Holland
Rotterdam

Bijlagen
Rapport inzake
financieel verslag 2012

30-3-2015

Bijlagen
Bijlage 1: Nevenfuncties en rooster van aftreden Raad van Toezicht
Nevenfuncties
Pieter van Alphen
• Algemeen directeur Techneco Beheer BV
• Voorzitter Katholieke Stichting Jongerenbelangen (Charitiatief fonds)
• Voorzitter RvT Stichting Katholiek Verzorgingshuis Waalsdorp
• Bestuurslid Nederlands Platform Warmtepompen
• Bestuurslid Dutch Heatpump Association
Rob van de Laar
• Voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
• Erelid Bedrijven Sociëteit Haaglanden
• Lid van de Commerciële Club
• Voorzitter VMHA/ARWI
• Bestuurslid Stichting Residentie in Bedrijf
• Ambassadeur Toneelgroep Drang
• Ambassadeur Vroondaal
• Lid van Stichting Rood Groen Geel (oprichten ADO Museum)
• Lid Auditcommissie RVO (Regionale Voetbal Opleiding)
• Lid Gemeenteraad van Den Haag (t/m maart 2014)
• Lid Algemeen Bestuur Regio Haaglanden (t/m maart 2014)
• Voorzitter Future of Peace
• Lid Stichting Militaire Erehof ’s Gravenhage
Karel Mulder
• Werkgever: TU Delft
• Adviseur Instituut Duurzame Ontwikkeling in Brugge
• Adviseur Atelco in Vught
Rob Schröder
• Werkgever: WUR Alterra (tot 1 november 2014)
• Nevenfuncties: lid van informele milieuwerkgroepen in Gouda (o.a. Ver Milieudefensie
• Gouda)
Loes Schutte
• Geen
John Steegh
• Zelfstandig adviseur, Steegh Beleidsadvies;
• Voorzitter Coalitie Openbare Ruimte en Groen, project Klimaatbestendige Stad,
• Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering;
• Voorzitter klankbordgroep Rijn-West, Kaderrichtlijn Water;
• Voorzitter regio West (Zuid-Holland/Utrecht) Water Natuurlijk;
• Voorzitter Stuurgroep Diaconie Franstalige Afrikanen (Leiden);
• Bestuurslid Waterambacht Leiden
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Heleen Weening (tot 3 juli 2014 voorzitter RvT)
• Adviseur Rekenkamer Den Haag
• Werkgever: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Rooster van aftreden per 31-12-2014
Naam
Heleen Weening
Rob van de Laar
Rob Schröder
John Steegh
Vacature
Vacature
Karel Mulder
Loes SchuttePostma
Pieter van Alphen

Functie
voorzitter
penningmeester
lid Oost
lid West
lid Zuid
lid Rijnmond
lid
lid
voorzitter

Datum toe
treding AB
22-11-2011
29-06-2011
11-08-2011
22-11-2011

Datum toe
treding RvT
06-07-2012
06-07-2012
06-07-2012
06-07-2012

Aftreden/Verkiesbaar
2014 2015 2016 2017
A
H
HKC
H
HKA
A

11-03-2009
01-12-2011

06-07-2012
06-07-2012

H

19-02-2013

2018

HKC
HKC
HKC

A = Afgetreden
G = Gekozen
H = Herkozen
HKC = Herkiesbaar voordracht Coöptatie
HKA = Herkiesbaar voordracht Aangesloten Organisaties

58

Bijlage 2 Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de volgende principes:
Artikel 4, lid 1.a, onderdeel b:
Binnen de instelling dient de functie “toezicht houden” (vaststellen of goedkeuren van
plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn
gescheiden van het “besturen” dan wel van de “uitvoering”.
Het intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is als volgt georganiseerd:
• Een delegatie van de Raad van Toezicht, bestaande uit voorzitter en een tweede lid, houdt
toezicht op de uitvoerende taken van de directie;
• De voltallige Raad van Toezicht houdt toezicht en stuurt mee op de inhoud door inhoudelijk
mede zorg te dragen voor de inhoud van het werkprogramma.
De uitvoering van het intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken vindt als volgt
plaats:
• Minimaal één keer per kwartaal worden gestelde doelstellingen getoetst in de vergadering van
de Raad van Toezicht;
• Minimaal eenmaal per kwartaal vindt een Raad van Toezicht vergadering plaats in voltallige
bezetting. Tijdens deze vergadering wordt de voortgang van het werkplan getoetst en waar
nodig bijgestuurd. Tevens vindt door het toetsen van de tussentijds bereikte resultaten een
evaluatie plaats op de toegepaste werkwijze;
• Statuten bevatten een aantal richtlijnen die maken dat voor beslissingen ten aanzien van
aanname/ontslag personeel en fundamentele uitgaven aan materiaal toestemming van dagelijks
bestuur is vereist. Daarmee is een controlemechanisme in het systeem aangebracht;
• Twee maal per jaar vindt afstemming met de Provincie Zuid-Holland, onze
hoofdsubsidieverstrekker plaats. Het gesprek dient als toetsing door een externe partij op onze
werkzaamheden;
Een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan wordt als
volgt bewerkstelligd:
• Vanaf januari 2008 is de bestuurlijke werkwijze geformaliseerd. In 2012 is het bestaande
bestuursmodel omgezet naar een Raad van Toezichtmodel waarbij ook in de statuten en
verschillende reglementen is vastgelegd hoe de invulling dient te geschieden. Voor de
verschillende functies zijn functieprofielen opgesteld op basis waarvan de werving van nieuwe
leden wordt uitgevoerd.
Evaluatie van het functioneren van directie, bestuur en leden van de Raad van Toezicht vindt als
volgt plaats:
• In vergaderingen van de RvT is hiervoor altijd ruimte ingebouwd. Gezien de aard van de
organisatie vindt dit altijd op inhoud van het werkprogramma plaats. RvT leden zijn niet op
uitvoerend niveau in de organisatie aanwezig;
• De directie en een delegatie van de Raad van Toezicht evalueren tijdens en buiten de
vergaderingen het functioneren van de directeur.
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Artikel 4, lid 4, onderdeel b:
De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
• Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus wordt
als volgt ingevuld:
• jaarlijks wordt een werkplan ingediend. Dat omvat op thema’s, de gewenste doelstellingen
en een daarbij behorende projectbegroting.
• Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen vindt als
volgt plaats:
• Zie bovengenoemd. Op detailniveau dient het overleg met een delegatie van de Raad van
Toezicht als evaluatie/monitoringsmoment;
• Tevens vindt een maal per jaar een controle op de interne processen plaats door de externe
accountant.
• Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties wordt als volgt
opgevolgd:
• De verslagen van de vergadering van de Raad van Toezicht dienen tevens als basis voor de
controle op uitvoering.
Artikel 4, lid 5.2, onderdeel b:
De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.
• Belanghebbenden van de organisatie zijn:
• Het is een maatschappelijke organisatie. Belanghebbenden heeft dan ook een ‘ruime’
betekenis. Onderstaand een opsomming van de meeste relevant/betrokken organisaties uit
ons werkveld:
o De aangesloten organisaties, bestaande uit 315 organisaties en groepen worden
vertegenwoordigd in de Raad van Aangesloten Organisaties
o Provincie Zuid-Holland (grootste subsidieverstrekker, tevens basis van de
organisatie);
o Samenwerking van de 12 natuur en milieufederaties (NPL gelden worden via dit
samenwerkingsverband ontvangen)
• De inhoud en de kwaliteit van de aan belanghebbenden te verstrekken informatie wordt als volgt
gewaarborgd:
• De aangesloten organisaties, Raad van Aangesloten organisaties en nieuwsbrieven
 Provincie Zuid-Holland – evaluatiemomenten (zie boven)
 Samenwerking 12 natuur en milieufederaties – samenwerking vindt op projectbasis plaats.
Rapportage vindt gerelateerd aan de projecten plaats.
• De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is:
• Inhoud delen door het gebruik van de standaardmiddelen: internet, email, (elektronische)
nieuwsbrieven en presentaties;
• Formele stukken als jaarverslag etc worden alleen op verzoek als fysieke documenten
afgegeven maar zijn via de website digitaal beschikbaar.
• De inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk
• is voor belanghebbenden is als volgt:
 Database met adresgegevens van belanghebbenden is aanwezig
 Informatie wordt op een standaardwijze gearchiveerd
 De opzet van de nieuwe website maakt dat ook voor externen een grotere toegankelijkheid
van deze informatie wordt bewerkstelligd.
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•

De manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van
belanghebbenden is als volgt:
• De organisatie staat altijd open voor berichten uit haar omgeving en heeft via de
verschillende gremia de nodige mogelijkheden gecreëerd dat deze adequaat kunnen worden
ontvangen, verwerkt etc.
• Met invoering van het nieuwe bestuursmodel is ook een klachtenregeling ingevoerd die voor
alle betrokkenen duidelijk maakt hoe om te gaan met klachten en hoe deze af te wikkelen
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