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1 Inleiding
2016 was voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) een sterk jaar met mooie
resultaten. Hoogtepunten waren de totstandkoming van het Kustpact. Samen met een brede coalitie
van natuur- en milieuorganisaties en 108.000 kustbeschermers is gewerkt aan de totstandkoming
van het Kustpact. Een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de verdere ontwikkeling van
strand en duinen. Dit om de ongebreidelde verstedelijkingsdruk op onze prachtige kust in goede
banen te leiden.
Maar ook de ontwikkeling van een nieuw Nationaal Park Hollandse Duinen kan niet onvermeld
blijven. De door Staatssecretaris van Dam uitgeschreven prijsvraag om nieuwe nationale parken te
ontwikkelen inspireerde een aantal Zuid-Hollandse organisaties waaronder de NMZH, om onder
leiding van drinkwaterbedrijf Dunea een schets voor een nieuw Nationaal Park Hollandse Duinen te
ontwikkelen. Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de vakjury, kende aan het Nationaal Park
Hollandse Duinen een prijs toe voor de verder ontwikkeling. Een mooi moment met veel perspectief
voor de natuur en de inwoners van Zuid-Holland. Met de prijs kwamen ook middelen beschikbaar om
de plannen verder te ontwikkelen.
Naast mooie momenten was er ook een project wat steeds moeizamer ging lopen en ons veel
hoofdbrekens heeft gegeven. Samen met Veelzijdig Boerenland, Groene Motor, Zuid-Hollands
Landschap en Wageningen Economic Research is de Taskforce Agrarische Natuur ontwikkeld. Het
project wilde de invoering van het nieuwe stelsel voor agrarische natuur benutten om kennis en
krachten te bundelen met als uiteindelijk doel om meer perspectief te bieden voor de weidevogels in
Zuid-Holland. Met het wegvallen van Veelzijdig Boerenland verloren wij een partner en de verbinding
met de agrarische collectieven. Boerennatuur Zuid-Holland (de opvolger van Veelzijdig Boerenland)
voelde zich minder gebonden aan de eerder gemaakte afspraken en de accenten die wij eerder met
Veelzijdig Boerenland wilden leggen op ‘lerend beheren’ en ‘natuurinclusieve landbouw’. Ondanks
alle inzet die iedereen heeft geleverd zijn wij er niet meer in geslaagd om de projectdoelen overeind
te houden. Daardoor hebben wij veel minder uit het project kunnen halen dan wij oorspronkelijk
wilden. Ook dit gebeurd. Niet alles kan tot een succes gebracht worden. Maar wij blijven ons inzetten
om de basiscondities voor de weidevogels in Zuid-Holland te verbeteren.
Financieel hebben wij 2016 positief kunnen afsluiten. 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 zo’n 300 aangesloten organisaties.
Ik wens u veel leesplezier bij de terugblik over 2016 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 zeven 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. Deze 8 leden kiezen zelf een onafhankelijk voorzitter.
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:
 Pieter van Alphen, voorzitter
 Rob van de Laar, penningmeester
 Karel Mulder
 Rob Schröder
 Loes Schutte-Postma
 Chris Enthoven
 Leen van der Sar
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, evenals het meerjarenbeleidplan en de 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 2016
zijn in totaal vijf Raad van Toezicht-vergaderingen gehouden en is een heisessie georganiseerd voor
een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en een reflectie op de koers en uitvoering van het
meerjarenbeleidsplan.

3.3

Wat stond op de agenda?

In 2016 is door de Raad van Toezicht naast de reguliere agenda extra aandacht besteed aan de
implementatie ‘Regeling beloning directeur goede doelen’, risicobeheersing acquisitie en uitvoering
en de verdere verdieping en ontwikkeling van de landelijke samenwerking van de 12 natuur- en
milieufederaties. Op 20 september is Chris Enthoven benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

3.4

Bureau

Het bureau van de NMZH bestaat per 31 december 2016 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, adviseur 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
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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.

Foto 1: Mark Zekhuis (Saxifraga)
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4

Verkeer en vervoer

4.1

A13/A16 en Blankenburgtunnel

In 2016 zijn de tracébesluiten voor de Blankenburgtunnel en de A13/A16 genomen. Tegen beide
besluiten heeft de NMZH beroep ingesteld. Dit is in gezamenlijk en/of in nauwe afstemmen met
Natuurmonumenten, lokale organisaties en bewoners gedaan. De NMZH is vanwege de
achterblijvende verkeersgroei (die ook blijkt uit de nieuwe WLO scenario’s) niet overtuigd van nut en
noodzaak van beide wegen en heeft geconstateerd dat de plannen te weinig recht doen aan
(beschermde) natuurwaarden en de kwaliteit van de leefomgeving.

4.2

Rotterdam-The Hague Airport

De NMZH is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en heeft in 2016 dus deelgenomen
aan alle CRO vergaderingen en activiteiten. Begin 2016 heeft de gemeente Rotterdam het nieuwe
bestemmingsplan voor de luchthaven ter inzage gelegd. De NMZH heeft hiervoor een gezamenlijke
zienswijze opgesteld waarbij met name is benadrukt dat het bestemmingsplan niet mag voorsorteren
op de door de luchthaven gewenste uitbreiding en het bestemmingsplan niet mag zorgen voor een
toename van de overlast voor natuur en omwonenden.
Ook is het proces rondom het luchthavenbesluit waarin de uitbreidingswens van de luchthaven al
dan niet moet worden vastgelegd verder gegaan. De NMZH heeft een analyse gemaakt van het MER
en de andere rapporten die de uitbreidingen moeten onderbouwen. Ook is er door de regionale
overheden een verkenner (Joost Schrijnen) aangesteld om het proces met alle stakeholders te
trekken en te verkennen of er draagvlak bestaat voor de uitbreidingsplannen. De NMZH heeft met
Joost Schrijnen gesproken en hem vragen en input meegegeven.

Foto 2: Pixabay
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5 Ruimte
5.1

Provinciale visie ruimte en mobiliteit

In 2016 heeft de NMZH het traject van de actualisering van de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit
(VRM) gevolgd. In reactie op de startnotitie van dit traject, heeft de NMZH samen met anderen een
brief gestuurd aan de provincie met aandachtspunten. Vanwege het ontbreken van relevante
discussiepunten in het voorgenomen beleid, heeft de NMZH in afstemmingen met de anderen
betrokken organisaties besloten om geen formele zienswijze op de ontwerpstukken in te dienen en
het verdere traject alleen passief te blijven volgens.

5.2

Kustbebouwing

In reactie op de maatschappelijke onrust vanwege de toename aan (plannen voor) kustbebouwing, is
in 2016 door de minister van I&M besloten om een kustpact op te gaan stellen. Samen met
Natuurmonumenten heeft de NMZH deelgenomen aan de overleggen en onderhandelingen over de
opstelling van dit kustpact. Ondertussen heeft de NMZH ingespeeld op de ontwikkelingen rond de
kust op provinciaal niveau.
Ook is de campagne ‘bescherm de kust’ voortgezet waarbij de focus na het verwerven van
sympathisanten gelegd is op bieden van handelingsperspectief aan kustbeschermers, het verder
brengen van hun initiatieven en het levend houden van de community. Dit is onder meer gedaan
door het organiseren van diverse kustontmoetingen en kennisbijeenkomsten. De NMZH heeft hier
een actieve bijdrage aan geleverd.

5.3

MIRT

In 2016 is er door Rijk, provincie en regio een MIRT onderzoek gestart naar de bereikbaarheid in de
regio Rotterdam Den Haag. Het ministerie van I&M, MRDH, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten
Rotterdam en Den Haag hebben de NMZH gevraagd een bijdrage te leveren aan het ontwerpend
onderzoek. De NMZH vanuit de aspecten landschap, leefomgevingskwaliteit en milieu in de stedelijke
omgeving en het buitengebied en de natuurwaarde in het ontwerpend onderzoek een bijdrage
geleverd.
Daarnaast heeft de NMZH een aantal specifieke ruimtelijke ontwikkelingen gevolgd en waar nodig
actief op in gespeeld, in afstemming met de andere relevante organisaties. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte, de aanlanding van het net op
zee Hollandse kust, het bestemmingsplan van het buitengebied Bodegraven etc.

5.4

Tafel van Borging: Buijtenland van Rhoon

De belangrijkste kwestie in 2016 in het kader van de Tafel van Borging betrof het Buijtenland van
Rhoon. Na 10 jaar en drie bemiddelingsrondes verder was het Buijtenland van Rhoon verder weg dan
ooit.
Het oorspronkelijk plan voor het Buijtenland van Rhoon zette in om het prachtige, authentieke
cultuurlandschap, de groene long op steenworp afstand van stad en haven te behouden en verder te
ontwikkelen als natuur- en recreatiegebied samen met betrokken agrariërs, ondernemers en
bevolking de inrichting en het beheer van het gebied vorm te geven. Dit eerste schetsontwerp riep
veel weerstand op. Na de eerste bemiddelingsronde van oud-gedeputeerde Jan Heijkoop zijn wij
akkoord gegaan met de voorgestelde aanpassingsvoorstellen. Ondanks deze bemiddelingspoging
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bleef de weerstand en nam deze zelfs toe. Na de tweede bemiddelingsronde van oud-Minister Cees
Veerman is een deel van de 300 ha natte natuur vervangen door aangepaste akkernatuur die zich
goed laat combineren met recreatie en natuur. Ook met deze aanpassingen ingegeven door de
wensen van de agrariërs in het gebied zijn wij akkoord gegaan. Niet van harte maar wel vanuit de
houding dat je moet blijven luisteren en plannen moet willen aanpassen om meer draagvlak te
krijgen. Ook is voorzien in het oprichten van een gebiedscoöperatie om de agrariërs en bevolking
meer invloed te geven in het proces.
De toenmalige staatssecretaris Dijksma heeft in haar kamerbrief van 13 juli 2014 richting de Tweede
Kamer aangegeven de herzieningen te accepteren mits deze blijven binnen de doelen van het
PMR/PKB en de afgesproken realisatieperiode tot en met 2020. Ondanks deze tweede
bemiddelingspoging bleef de weerstand tegen de plannen voor het Buijtenland van Rhoon.
Dit jaar dus alweer de derde bemiddelingspoging. Op 14 mei 2016 hebben de kwartiermakers hun
definitieve rapport ‘Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon’ opgeleverd. Na maanden van
praten met het gebied en de betrokken agrariërs zijn de plannen gepresenteerd. Wat ook weer
bijzonder is, of eigenlijk ook weer niet gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, is dat de
agrarische ondernemers verenigd in de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ) op 23
mei alweer hebben laten weten dat dit definitieve eindadvies niet op draagvlak kon rekenen bij de
agrariërs. Weg advies.

Foto 3:Rene Koster (Saxifraga)
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Maar ook wij kwamen na bestudering van het eindadvies van de kwartiermakers tot een
onthutsende conclusie. Het advies geeft onvoldoende invulling aan de afgesproken doelen. Nu alleen
het plan ‘Levend Buijtenland van Rhoon’ van de Vereniging Cultuurlandschap (VNC) als uitgangspunt
is genomen zijn de voorgestelde plannen nu zover verwaterd dat ze in niets meer aansluiten bij de
afgesproken dubbele doelstelling.
De Tafel van Borging heeft in haar advies aan GS-ZH van 17 juni over het rapport van de
kwartiermakers van 14 mei aangegeven grote moeite te hebben met het advies van de
kwartiermakers en gevraagd af te zien van het voornemen dit advies volledig over te nemen.
In het verlengde van de eerdere aandachtspunten bij het advies van prof. Veerman (juni 2014) heeft
de Tafel van Borging geconstateerd dat er te éénzijdig is gezocht naar draagvlak door alleen met de
VABIJ-boeren te onderhandelen. Dat de natuurdoelen onzeker zijn en uitgaande van het VNC-plan
onder het minimum zitten. Dat wijziging van het bestemmingsplan, zoals de zittende boeren
wensen, niet strookt met de PKB en dat de recreatie onderbelicht blijft.
GS-ZH heeft op 5 juni besloten de kwartiermakers te volgen in hun advies en dit voor te leggen aan
PS-ZH. Daarmee volgt de provincie een solitaire koers en zoekt de confrontatie met de Tafel van
Borging. De Tafel van Borging heeft daarop in brieven, van 22 juli, aan GS-ZH en de staatssecretaris
van EZ ook gevraagd om een spoedig overleg op het hoogste bestuurlijke niveau met Staatsecretaris
van Dam van EZ, opdrachtgever van de provincie voor de UWO 750 ha.
Hierna volgde een intensieve periode van overleg binnen de Tafel van Borging, de provincie ZuidHolland en Provinciale Staten.
Op 14 september heeft Provinciale Staten een aantal richtinggevende besluiten genomen. Met deze
uitspraken is veel van onze kritiek weggenomen en weer een werkbare basis ontstaan om door te
werken aan de realisatie van de plannen voor het Buijtenland van Rhoon.
Wij hopen dat met deze nieuwe basis met draagvlak ook vanuit de groene organisaties verder
gewerkt gaat worden. Gezien alle ervaringen van de afgelopen jaren op dit dossier zullen wij de
voorgang goed blijven volgen. Als NMZH blijven wij ons natuurlijk wel inzetten om de doelstelling
voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te realiseren.
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6 Haven & Industrie
6.1

Biobased economy en de Rotterdamse haven

Het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen moet sterk worden verminderd om tegemoet
te komen aan klimaateisen en verminderde afhankelijkheid. Toepassing van biomassastromen
kunnen daarbij een rol spelen om fossiel te vervangen door biobased bij de energieproductie
(elektriciteit, gas), productie van transportbrandstoffen en productie van basismaterialen voor de
kunststofproducten. Over de duurzaamheid van de biomassastromen is al jaren veel discussie
vanwege de effecten in de productieketen waarin deze stromen worden gemaakt of vrijkomen (o.a.
onvoldoende of juist slechter voor het klimaat; impact op de bodem(vruchtbaarheid); indirect
landgebruik verandering / ILUC; concurrentie met voedselproductie; locale sociale effecten;
concurrentie met hergebruik). Voor 2016 is de inzet van de NMZH om de huidige stand van zaken
van de biobased economy in/om de Rotterdamse haven te inventariseren en de
duurzaamheid(eisen) daarvan te beoordelen. En vervolgens te onderzoeken welke ontwikkelingen al
in gang zijn gezet en welke nog nodig zijn om tot vervanging van fossiele brandstoffen en
grondstoffen in de komende jaren te komen en (welke) duurzame grenzen hierbij gesteld moeten
worden.
Om de dialoog aan te gaan over de gewenste ontwikkeling van de biobased economy in de
Rotterdamse haven moeten we beoordelen of deze eisen voldoende inhoud geven aan een
duurzame ontwikkeling zoals aangegeven in de Havenvisie 2030 en wij als NGO hieraan stellen.
Daarnaast waren wij ook in 2016 betrokken bij het project Redefinery.

6.2

LNG-dialoog en duurzame scheepvaart

Het gebruik van LNG (vloeibaar gas) in de scheepvaart kan grote winst opleveren voor de gezondheid
en natuur. Versnelde invoering hiervan is daarom één van de vier actiepunten waarover het
Nationaal LNG Platform, Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en de
Gelderse Natuur en Milieufederatie het eens zijn geworden. In 2016 is
onder voorzitterschap van Energie Dialoog Nederland onderzoek gedaan naar de milieueffecten van
LNG en een actieagenda over de rol van LNG bij verduurzaming van het zware transport opgesteld.
Doel hiervan is om het potentieel van LNG optimaal te benutten en negatieve effecten te
voorkomen. De belangrijkste punten uit de agenda zijn dat de partijen zich samen willen inzetten
voor:





De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de oudere
motoren in de schepen door LNG motoren levert veel gezondheidswinst op.
De versnelde vervanging van oudere vuilere trucks door nieuwe EURO VI trucks.
De stimulering van de inzet van LBM (Vloeibaar gas op basis van groen gas) met name ten
behoeve van de scheepvaart.
De minimalisering van de methaanverliezen over de hele keten zowel voor de scheepvaart als
het wegtransport om te zorgen dat het overal klimaat effect van de invoering van LNG positief is
en blijft.

TNO heeft in 2016 een studie uitgevoerd naar de milieueffecten van de invoering van LNG als
brandstof is, in vergelijking tot diesel. Beschikbare en toekomstige 0-emissie alternatieven
waaronder elektrische, hybride en waterstof zijn niet in de vergelijking meegenomen.
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Foto 4: Pxhere

Uit de gegevens blijkt dat de invoering van LNG vooral in de scheepvaart zorgt voor fors minder
uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof en zwaveldioxide. Dat zorgt voor minder schade aan de natuur
en de gezondheid van mensen. Deze emissiereductie is in de scheepvaart hoog omdat de
emissienormen in de scheepvaart nog niet erg scherp zijn en er dus veel winst te behalen is. Ook
blijkt dat een aantal LNG vrachtwagenmotoren schoner is dan dieselmotoren terwijl andere LNG
motoren ongeveer hetzelfde presteren. De NOx en fijnstof emissiereductie door toepassing van LNG
is in absolute termen (g/kWh) klein omdat de EURO VI norm al een hoge eis stelt aan alle motoren.
Bij trucks zorgt daarom vooral de vervanging van oude vrachtwagens voor gezondheids- en milieu
winst. LNG-motoren zijn bovendien stiller dan dieselmotoren.
LNG motoren leveren tot 15% klimaatwinst ten opzichte van dieselmotoren. In de scheepvaart is bij
de huidige generatie motoren gemiddeld nog geen klimaatwinst. Bij grotere motoren lijkt een
reductie van 15% wel technisch mogelijk als de nog hoge methaanemissies worden teruggedrongen.
Voor de toepassing van LNG is het van cruciaal belang om te zorgen voor een minimaal
methaanverlies over de hele keten omdat er anders een negatief klimaateffect kan ontstaan.
Inmiddels is er project gestart om te bekijken hoe de methaanverliezen kunnen worden
geminimaliseerd. Voor verdere klimaatwinst is introductie van hernieuwbaar gas nodig. Uit de TNO
studie komt dat de hoeveelheid groen gas nog kan toenemen en daarmee in de toekomst een deel
van de LNG inzet kan vergroenen.
De conclusies van de dialoog zijn vastgelegd in een rapportage waarin de actiepunten waaraan
gewerkt moet worden verder zijn uitgewerkt. De NMZH blijft zich ook na 2016 inspannen om de
emissies uit de scheepvaart drastisch te verminderen door het gebruik van LNG in de scheepvaart
verder te stimuleren.
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6.3

Vermindering stikstofdeposities regio Rijnmond

Te hoge stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden zorgen voor een aantasting van de biodiversiteit
en zijn een belangrijke oorzaak van het feit dat Nederland, volgens onderzoek van Alterra, niet
voldoet aan de Europese eisen voor natuurbehoud. De laatste vijf tot tien jaar daalt de uitstoot van
stikstofoxiden en ammoniak veel minder snel dan in de periode daarvoor. De concentratie van
ammoniak in de lucht bleef na 1998 min of meer constant. Door het niet halen van de natuurdoelen
staan de mogelijkheden voor economische ontwikkeling onder druk. Ook het beheer van Natura
2000-gebieden wordt steeds lastiger. Het Rotterdamse havengebied is een gebied met veel
economische activiteit in een omgeving met diverse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden,
waaronder het belangrijke Voornes Duin.
Dat is de reden waarom de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), samen met haar collega
natuur en milieuorganisaties (NMO), zich de afgelopen jaren intensief heeft beziggehouden met de
stikstofdepositie in relatie tot de vernieuwing van de havenbestemmingsplannen en de
verduurzaming van de Rotterdamse haven (Havenvisie 2030) en de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) wetgeving. In 2014 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam
en Deltalinqs om samen met relevante partijen de krachten te bundelen om een
reductieprogramma voor de stikstofemissies in de Rotterdamse haven vorm te geven. In 2015 heeft
een uitwerking van het onderzoeksprogramma plaatsgevonden. Daarbij heeft ook een intensieve
uitwisseling plaatsgevonden met het PAS en AERIUS team van het Ministerie van Economische Zaken
in combinatie met een afgestemde lobby bij de verdere behandeling van de PAS wetgeving in de
Tweede Kamer.
Op basis van deze resultaten en de gemaakte vervolgafspraken voor de “Routekaarten2016” heeft de
NMZH een bijdrage geleverd bij de coördinatie en uitvoering van de verdieping van de prioriteiten uit
het onderzoeksprogramma en een verkenning van de regionale stofbank. Na afronding van alle
onderzoeken is gewerkt aan een substantieel stikstofreductieprogramma voor het Haven Industrieel
Complex (HIC) en bronnen in de omgeving worden gekomen, gekoppeld aan goed werkende
regionale stikstofbank. Dit moet begin 2017 gaan leiden tot reductieprogramma met economisch
cluster in de Rotterdamse haven inclusief de scheepvaart.
In 2016 is ook een conflict ontstaan tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland
over de prioritaire PAS reservering voor de ontwikkelingen op Maasvlakte II. Dit conflict heeft ons
ernstig belemmerd in de voortgang van het opstellen van de reductieprogramma’s. Hierdoor is een
aanzienlijke vertraging ontstaan. Om het conflict op te lossen is een taskforce in het leven geroepen
om onder leiding van het ministerie van EZ tot oplossingen te komen tussen het Havenbedrijf
Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De inzet van de NMZH is er op gericht om in het tweede
gedeelte van 2017 tot implementatie van de reductieprogramma’s te komen.
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7 Klimaat en energie
7.1

Windenergie

In 2016 is door de provincie een traject ingezet met betrekking tot de locaties voor wind op land. De
NMZH is hierbij betrokken geweest en heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van dit traject.
Omdat wij zien dat windlocaties op land vaak niet verder komen of alleen met veel weerstand, heeft
de NMZH samen met REScoopNL een nieuw concept bedacht, Natuurwind. Natuurwind gaat over het
beter verdelen van de lokale lusten en lasten rond windenergie, het koppelen van de ‘windopgave’
met natuurontwikkeling en zorgen voor meer zeggenschap daarbij. REScoopNL brengt als landelijke
koepel van burgercoöperaties rond windenergie, daarbij de nodige expertise mee.
Samen met Staatsbosbeheer is voor een mogelijke locatie voor windenergie, de Balij bij PijnackerNootdorp, verkend hoe dat er uit zou kunnen zien en hoe dat zou kunnen werken. Deze potentiële
windlocatie is door de provincie voorlopig on hold gezet, in afwachting van een nieuw ruimtelijk
kader voor de energietransitie. De opgedane ervaring rond de Balij is echter waardevol en kan
worden verwerkt in verkenningen rond andere mogelijke windlocaties in Zuid-Holland. Doel blijft om
te zorgen dat revenuen van windenergie worden geïnvesteerd in de omgeving, in beheer en
ontwikkeling van natuur en dat een inwonerscoöperatie daarbij een rol heeft als (uiteindelijke)
eigenaar.
Dat laatste, zorgen dat inwonerscoöperaties positie krijgen bij ontwikkeling en exploitatie van lokaal
wind op land, is ook het doel van REScoopZH. REScoopZH is een voortgaande samenwerking van de
NMZH met REScoopNL. Samen met de provincie Zuid-Holland verkent REScoopZH in vijf gemeenten
in Zuid-Holland hoe er lokaal een burgercoöperatie kan ontstaan. En/of, als deze er (al) is, hoe deze
een betere positie kan krijgen in het lokaal ontwikkelen van windenergie. Daarnaast moet
REScoopZH zich ontwikkelen als een soort kennis- , service- en netwerkorganisatie voor
burgercoöperaties in Zuid-Holland.

Foto 5: Pxhere
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7.2

Stook je Rijk

Het project Stookjerijk is in 2016 voor de vijfde maal uitgevoerd. Doel van het project Stook je Rijk is
het stimuleren van de versnelling van de energiebesparing in de huursector. Door het organiseren
van bijeenkomsten (rondetafels) in steden komen de drie doelgroepen (corporaties, huurders en
raadsleden/wethouder) in gesprek met elkaar en bespreken de knelpunten, kansen en hun eigen
bijdrage bij de energiebesparing in de huursector. De rondetafel met de drie doelgroepen geeft vorm
aan het driepartijen overleg dat in de nieuwe Woningwet (juli 2015) een belangrijke rol speelt.
Resultaat van het project is onder meer dat in diverse steden driepartijen overleg van de grond komt.
De Natuur en Milieufederaties (NMF) trekken dit project en werken daarin samen met het
Energieteam van de Woonbond. Aedes levert lokaal monitoringsgegevens per corporatie aan (Shaere
monitoring; verbetering Energie-Index). In 2015 zijn naast energiebesparing ook betaalbaarheid en
driepartijenoverleg belangrijke onderwerpen tijdens de rondetafels geweest. Doelstellingen van het
Energieakkoord (gemiddeld energielabel B in 2020) en de Woningwet (o.a. driepartijenoverleg met
een volwaardige rol voor de huurdersverenigingen) kwamen aan de orde. In het project Stook je Rijk
2016 is de stap naar verdere zichtbaarheid en digitalisering gemaakt. De NMZH heeft vanuit dit
project nauw samengewerkt met de gemeente Den Haag en Zoetermeer. De samenwerking met de
gemeente Zoetermeer zal ook in 2017 verder vorm krijgen.

7.3

Voetafdruk Glastuinbouw

De glastuinbouw in Nederland zit in een transitie naar klimaatneutraliteit in 2050. In de
Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 zijn tussendoelen benoemd. De
ambitie is in 2020 voor nieuw glasareaal uit te gaan van netto klimaatneutraliteit en dat bestaand
glas dan de helft minder fossiel nodig heeft ten opzichte van 2011. In 2020 een maximale CO2uitstoot van 6,2 Mton en een energiebesparing van 11 PJ zijn concrete doelen die moeten zijn
gerealiseerd. Onder andere door het ontwikkelen van ‘de Kas als energiebron’ (KaE) wil de sector
daaraan werken. De glastuinbouw is op de goede weg, maar heeft nog wel een opgave. De
Energiemonitor glastuinbouw 2013 geeft aan dat in de periode 2006-2013 het energiegebruik
ongewijzigd is gebleven. Dat is een prestatie omdat in dezelfde tijd een intensivering van de
productie heeft plaatsgevonden. Tegelijk is er daarmee nog geen zicht op het behalen van de
reductie die wordt beoogd in 2020, dat is over 4 jaar.
De NMZH wil de verduurzaming van de glastuinbouw in het Westland een stap verder brengen. Voor
een belangrijke sector in Zuid-Holland is daarmee ook het imago te verbeteren. De NMZH haakt aan
bij de ambities zoals verwoord door de gemeente Westland en de Greenport Westland Oostland. De
gemeente wil de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. In 2020 moet het
Westland bekend staan als een duurzame en innovatieve Greenport gemeente. Aansprekend is dat
dit uitgaat van ‘duurzaam is samen in actie komen’. Samen initiatieven nemen en de kracht van de
eigen inwoners en bedrijven gebruiken. De NMZH wil een ‘Westlandse voetafdruk voor de
glastuinbouw’ ontwikkelen om die kracht aan te boren en handelingsperspectief te bieden.
In 2015 is het instrument samen met Ecolife ontwikkeld en bij een tweetal bedrijven in het Westland
met goed gevolg uitgetest en het rekenmodel verder gekalibreerd. In 2016 hebben wij samen met
partijen gekeken naar een goede toepassing in het kader van het programma Greenport WestlandOostland. Dit heeft nog niet tot een bredere toepassing geleidt. In de loop van 2017 gaan wij dit
verder verkennen.
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7.4

Samenwerking Bespaar Lokaal-NMZH

Nederland heeft met de ondertekening van het energieakkoord een belangrijke stap gezet op weg
naar een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in
de schone technologiemarkten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is een van de
ondertekenaars. In de Nationale Energieverkenning 2016 is opnieuw vastgesteld dat de
energiebesparing in de gebouwde omgeving fors achterblijft bij de afgesproken doelen. Daar ligt een
belangrijke uitdaging. Als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Bespaar Lokaal hebben wij
gekeken hoe wij energiebesparing in de gebouwde omgeving in Zuid-Hollland met een extra inzet
vanuit onze kant succesvol kunnen versnellen.
Voor ons zijn gemeenten de onmisbare schakel om gezamenlijke energiebesparingsdoelen te halen.
De VNG biedt een ondersteuningsstructuur in combinatie met energieloketten. Ook zijn er nieuwe
samenwerkingsvormen en slimme verbindingen tussen vraag en aanbod ontstaan. Toch wordt er nog
te weinig resultaat geboekt en is er meer samenwerking tussen private en publieke partners op
regionaal niveau nodig om energiebesparing in de gebouwde omgeving te versnellen. Met een breed
aanbod toegespitst op de vragen van de woningeigenaren kunnen wij samen meer mensen over de
streep trekken. Een gerichte inzet om de klantreis van de woningeigenaar succesvol te laten verlopen
en onnodig uitval als klant te voorkomen.
Voor dit doel is Bespaar Lokaal per 1 oktober 2015 opgericht en van start gegaan. De NMZH en
Bespaar Lokaal streven dezelfde doelen na en hebben besloten om hierbij nauw samen te werken.

Foto 6: Bespaar Lokaal

In 2016 hebben wij Zuid-Hollandse gemeenten (Vlaardingen, Rotterdam, Noordwijk, Gouda, Alphen
aan de Rijn en Waddinxveen) geholpen bij het meer inzicht krijgen in de energetische samenstelling
van de eigen woningvoorraad. Daarnaast hebben wij in het kader van de innovatieve aanpakken
samen met de energieregio Rotterdam-Goeree Overflakkee een aanpak ontwikkeld voor de
gemeente Vlaardingen en Barendrecht. De NMZH heeft in 2016 meegedraaid met de projectgroep.
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Stichting Bespaar Lokaal is een zelfstandige en non-profit stichting. Bespaar Lokaal richt zich op de
energiebesparing in de gebouwde omgeving door het uitvoeren van landelijke, provinciale en
gemeentelijke subsidieregelingen, door detachering bij de VNG Ondersteuningsstructuur Energie,
datalevering en andere activiteiten gericht op energiebesparing. Partners zijn Bouwend Nederland,
Uneto VNI, VNG, RVO, BZK, Provincie Overijssel (ook voor IPO) en NMF’s. Voor de verschillende
websites en databases zijn gebruiksafspraken gekoppeld aan afname van data. De provincies, VNG
en binnenkort BZK zijn vaste partners om de publieksonderdelen up-to-date en online te houden.
Met de NMZH is een samenwerkingsverband gesloten voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Nationale Klimaattop 2016
Op 26 oktober vond in Rotterdam de Nationale Klimaattop plaats. De top stond in het teken van
concrete acties om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden, zoals
is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Tijdens de Top presenteerden de Natuur en
Milieufederaties, samen met diverse andere gemeenten, provincies en maatschappelijke
organisaties, duurzame initiatieven aan Minister Dijksma, waaronder de CO2 Smart Grid, de Green
Deal Nationale Koolstofmarkten het initiatief om gasloze wijken te creëren. Natuurlijk blijft de
NMZH ook betrokken bij de realisatie van de initiatieven.
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8 Natuur & Landschap
8.1

Agrarisch natuurbeheer

Behoud van de natuur in het boerenland en verhoging van de ecologische kwaliteit van het agrarisch
gebied zijn van groot maatschappelijk belang. Een effectief agrarisch natuurbeheer is daarin van
doorslaggevende betekenis. Alleen als alle bij het boerenland betrokken partijen samen gaan werken
aan een écht goede zorg voor natuur en landschap kunnen we het mooie boerenland vol met
bloemen en weidevogels behouden.
In 2016 is ook in Zuid-Holland hard gewerkt aan de uitvoering van het nieuwe stelsel agrarisch
natuurbeheer. Daarmee wordt een verbetering beoogd in de effectiviteit van het agrarisch
natuurbeheer. De kern van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer is de collectieve benadering
waarbij agrarische collectieven het voortouw hebben. De provincie heeft een kader stellende rol en
vervult een regierol, waarbij de inbreng vanuit de streek moet zorgen voor succes. Ook de inbreng
vanuit het maatschappelijk veld van lokale en regionale natuurorganisaties en van
vrijwilligersgroepen is een essentiële factor voor succes.

Foto 7: Piet Munsterman (Saxifraga)

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft in 2014 de Taskforce Agrarische Natuur opgericht.
In 2016 hebben we in de Taskforce Agrarische Natuur samengewerkt met De Groene Motor,
Boerennatuur Zuid-Holland en Wageningen Economic Research. Daarbij stond voor ons het doel
voorop om te zorgen voor een goede toekomst voor de boerenlandvogels in onze provincie. De
NMZH heeft zich er voor ingezet een gezamenlijke ontwikkeling op gang te krijgen in de gebieden
van de collectieven waarmee dat mogelijk wordt. Een ontwikkeling van optimaal leefgebied voor de
boerenlandvogels en van een natuurinclusieve landbouw die daarbij past.
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In dit jaar hebben wij met de taskforce hard gewerkt aan het ondersteunen van het maatschappelijk
veld om een goede inbreng te kunnen hebben in de samenwerking met de agrarische collectieven, in
de gebiedsprocessen, in de uitvoering van het beheer en in de evaluatie van het eerste beheerjaar.
Samen met het netwerk van natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen in Zuid-Holland hebben wij
getracht de gebiedsprocessen waarin werd gewerkt aan het agrarisch natuurbeheer te
ondersteunen. Ons doel daarbij was dat in de gebieden een verdere ontwikkeling van het agrarisch
natuurbeheer en van een natuurinclusieve landbouw tot stand zou komen.
We hebben daartoe ook een aantal grote netwerkbijeenkomsten en expert meetings georganiseerd,
waarin de betrokken partijen met elkaar hebben nagedacht over kansen en mogelijkheden om de
verdere ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer en een natuurinclusieve landbouw in praktijk
te brengen. Daarbij hebben we ook gezorgd voor kennisinbreng en adviezen van een groot aantal
kennisorganisaties uit het land en uit de regio.

8.2

Een landelijke aanpak van de zorg voor de weidenatuur

Een verbetering van de zorg voor de weidenatuur is in het hele land van groot belang. Een duurzaam
behoud van de natuur in het boerenland is alleen mogelijk als dat boerenland zelf en het gebruik
ervan verandert. Dat kan worden bereikt door een verandering van de landbouw, een verduurzaming
waarbij het mogelijk wordt om op gebiedsniveau de zorg voor natuur en een gezonde economische
bedrijfsvoering te combineren. Het proces van verandering dat nodig is in gebieden kan alleen
succesvol zijn als alle betrokken partijen in een gebied daaraan samenwerken.
In 2015 hebben zes provinciale Natuur en Milieufederaties in het land, waaronder de NMZH, het
initiatief genomen om samen te gaan werken aan de verdere ontwikkeling van een sterke aanpak en
te gaan zorgen voor een ondersteuning van het proces om te komen tot een goede zorg voor de
weidenatuur in de betrokken gebieden in deze zes provincies. Deze samenwerking is in 2016 verder
uitgebouwd (nu in zeven provincies) en ontwikkeld.
De gezamenlijke milieufederaties hebben in 2016 een programma uitgewerkt van projecten om in de
betrokken gebieden de ontwikkeling van agrarische bedrijven te ondersteunen waar de zorg voor
natuur goed kan worden gecombineerd met de agrarische bedrijfsvoering. De uitvoering van het
programma heeft een start gekregen met twee projecten in Noord-Holland en Friesland die zijn
gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Daarnaast zorgen de betrokken milieufederaties vanuit de samenwerking voor een sterke
gezamenlijke inbreng in de landelijke beleidsvorming op het onderwerp van de weidevogels,
agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. In 2016 heeft zich dat vooral gericht op
afstemming binnen de Groene 11, inbreng in de vorming van een Plan van Aanpak voor de
Weidevogels door EZ en inbreng in de vorming van de bottom up topsector natuurinclusieve
landbouw en het manifest natuurinclusieve landbouw van de topsector.

20

9 Weidoptie
Alleen als er steeds meer boeren zijn die op hun bedrijf willen en ook kunnen zorgen voor de
weidevogels, kunnen we voorkomen dat weidevogels helemaal uit het boerenland verdwijnen. De
hulp vanuit de samenleving is voor boeren een belangrijke succesfactor daarbij. De inzet voor
weidevogels door boeren, die zo hard nodig is, krijgt een enorme stimulans wanneer boeren
daarvoor de waardering en een helpende hand vanuit de samenleving ervaren.

Foto 8: Piet Munsterman (Saxifraga)

Om te zorgen voor meer ondersteuning en stimulans vanuit de samenleving heeft NMZH het
instrument Weidoptie ontwikkeld. Dit is een instrument voor een publiekscampagne in een gebied.
Dit is gekoppeld aan een website www.weidoptie.nl die we hebben ontwikkeld met de
ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds tot een instrument om burgers te betrekken bij
de zorg voor het landschap met de weidevogels in hun directe leefomgeving .
We zetten Weidoptie in om de weidevogels, het weidevogelrijke boerenland en de kansen die er zijn
in gebieden om de situatie voor de weidevogels te verbeteren, meer onder de aandacht brengen van
het publiek. En we helpen in gebieden concrete initiatieven op te zetten die we vanuit Weidoptie
ondersteunen. We helpen boeren bij het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels op hun
bedrijf. Met het geld dat we inzamelen door crowd funding op de website financieren we de
aanschaf van zonnepompen om een plasdras te kunnen realiseren. Of we leveren een
kruidenmengsel om een nieuw perceel kruidenrijk grasland aan te kunnen leggen. Ook hebben we
de beschikking over extra zonnepompen die door de provincie aan ons beschikbaar gesteld zijn voor
Weidoptie.
In regionale en lokale media is aandacht besteed aan de weidevogels en onze campagne. De
bekendheid en betrokkenheid bij het weidevogelbeheer is vergroot, door regelmatig te publiceren
op de website en berichten te verspreiden via de pers en via ondersteunende organisaties uit het
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netwerk van NMZH. Ook zijn regionale radiospotjes gemaakt en interviews gegeven bij lokale en
regionale omroep. Daarnaast zijn publiciteitsmaterialen (banners, ansichtkaarten) vervaardigd die
zijn gebruikt bij activiteiten van NMZH en aangesloten organisaties zoals Natuurmonumenten, De
Groene Motor en tal van lokale natuurorganisaties. Op publieksactiviteiten, excursies, lezingen, is
informatie, publiciteitsmateriaal verspreid over de campagne en de weidevogels.
In het vroege voorjaar is in de Hoeksche Waard als een eerste resultaat van Weidoptie op een
boerenbedrijf in het Oudeland van Strijen een nieuw plasdras perceel gerealiseerd, in samenwerking
met de boer en het agrarisch collectief van de Hoeksche Waard. Vanuit Weidoptie zijn twee
zonnepompen ter beschikking gesteld en op een publieksbijeenkomst op dit bedrijf zijn de
zonnepompen geplaatst en is het plasdras perceel geopend.
Ook zijn in 2016 de voorbereidingen gestart voor een Weidoptie campagne in de omgeving van
Zoetermeer. Voor de weidevogelgebieden in de omgeving van Zoetermeer wordt door de gemeente
Zoetermeer, in samenwerking met de NMZH en lokale natuurorganisaties gewerkt aan de
ontwikkeling van een weidevogellandschap. De NZMH zet het instrument Weidoptie in om
ontwikkelingen op boeren bedrijven als onderdeel van dit gebiedsproces te ondersteunen.

9.1

Tijdelijke natuur

In Zuid-Holland liggen vele hectares grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Door op deze
terreinen tijdelijke natuur te realiseren, krijgen flora en fauna alle ruimte om zich te ontwikkelen en
kunnen omwonenden genieten van de nieuwe natuur. In 2016 is de NMZH samen met de provincie
ee verkenning gestart naar de kansen voor tijdelijke natuur in Zuid-Holland. Tijdens een expert
meeting bleek dat overheden en partijen die al tijdelijke natuur gerealiseerd hebben, hier erg
enthousiast over zijn. Maar er bleek ook dat het nodig is om de bekendheid van tijdelijke natuur te
vergroten en ambassadeurs hier goed bij zouden kunnen helpen.

Foto 9: Marijke Verhagen (Saxifraga)
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9.2

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 2016 zes keer bijeengekomen. Voor 2016 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.

Landschapstafels
Begin 2016 heeft de NMZH de gezamenlijke inzet richting de provincie van de NLO partijen
gecoördineerd om tot een werkbare structuur te komen met betrekking tot de landschapstafels. Dit
heeft ertoe geleid dat er een participatietafel is ingesteld.

Faunabeheer
Als het aan de provincie Zuid-Holland ligt krijgen jager ruimte mogelijkheden voor het afschieten
van diverse vogelsoorten zoals ganzen en roeken om schade aan landbouw tegen te gaan. Wij
hebben daarom bezwaar en beroep aangetekend tegen diverse ontheffing hiervoor omdat wij van
mening dat deze grote ruimte voor jagers slecht uitpakt voor de natuur. Bovendien is de schade
die de vogels aanrichten in sommige gevallen zeer beperkt. In de procedures die we gestart zijn,
trekken we samen op met een groot aantal lokale natuurorganisaties.
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10 Water
10.1 Coalitie Delta Natuurlijk
De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse
Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf.
Een ecologisch gezonde en veerkrachtige Delta is het streven van alle partijen in de Coalitie Delta
Natuurlijk. Die duurzame Delta willen we realiseren door niet tegen de natuurlijke processen in, maar
met deze processen mee de kwaliteit te verbeteren, de functionaliteit te vergroten en het beheer
efficiënter te maken. Dit alles met behoud van de opgebouwde veiligheid, en in balans met een
duurzaam economisch ontwikkelingsperspectief.
De Zuidwestelijke Delta is in de afgelopen vier decennia veranderd van een wereld waarin de rivier
geleidelijk overging in de zee, in een conglomeraat van afgesloten bekkens – bekkens die zonder
uitzondering ecologisch uit balans zijn. Deze verstoorde ecosystemen hinderen niet alleen de
natuurkwaliteit, ook de kwaliteit van de omgeving, de belevingswaarde en het economisch
medegebruik laten te wensen over. Het versterken van de ecologische kwaliteit van de bekkens is
daarom niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook directe winst op voor de economie.
De Coalitie Delta Natuurlijk heeft in 2016 een visie geschreven waarin het gezamenlijke streven naar
een gezonde, veilige en verbonden Delta is uitgewerkt. De visie is uitdrukkelijk een dynamisch
document, want hoewel het streven naar een gezondere en meer veerkrachtige Delta vast staat, kan
de inhoud van de visie worden bijgesteld op basis van nieuwe kennis en inzichten. Door de krachten
te bundelen en te werken vanuit een gedragen visie kunnen wij een stem geven aan de belangen van
milieu, natuur en landschap in de Zuidwestelijke Delta.

Foto 10: Jan van der Straaten (Saxifraga)
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10.2 Overleg waterschappers geborgde zetels natuur
Na de laatste verkiezingen beeld er tussen de NLO partners behoefte om tot een jaarlijks
afstemmingsoverleg te komen tussen de natuurorganisaties en de geborgde zetels natuur. Voor de
zomer van 2016 heeft het eerste afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de NLO partijen en
geborgde zetels natuurterreinen van de waterschappen. Dit eerste overleg voldeed wederzijds aan
een behoefte en zal in het vervolg jaarlijks worden georganiseerd.

11 Overig
11.1 Groene groei Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft de NMZH gevraagd om te helpen de provinciale opgave voor
het vergroenen van de economie vorm te geven. In 2016 heeft Jan Kastje van de NMZH voor de
provincie invulling gegeven aan de rol van projectsecretaris en procesbegeleider. Rol en inhoud
bouwden voort op het door de NMZH in 2015 uitgebrachte advies over groene groei binnen de
Onderzoeks- en Verkenningenagenda 2016 (OVA 2016).
Groene groei is een maatschappelijke opgave waarbij het gaat om het behoud van welvaart bij een
toename van mensen en wensen in de nabije toekomst, zonder dat dit ten koste gaat van milieu en
natuurlijk kapitaal. Bij groene groei gaat het om een transitie waarvan niemand de uitkomst al weet,
maar waarbij van de provincie wel wordt gevraagd richting te geven én ruimte te laten, uit te dagen
én te faciliteren. Doorbouwend op het advies van oktober 2015 is in 2016 de ‘buitenwereld’ in ZuidHolland gevraagd mee te denken om daar invulling aan te geven. Dit heeft geleid tot “een kader
(handelingsperspectief) voor de lopende en mogelijk nieuwe processen rond groene groei waarbij
het provinciebestuur is betrokken”. Dit kader moet ervoor zorgen dat alle acties van de provincie
met betrekking tot ‘groen’ en ‘groei’ vanuit dezelfde ambitie worden ingezet. Daarnaast levert het
een bouwsteen op voor de omgevingsvisie, waarin deze maatschappelijke opgave voorop zou
kunnen staan.
Leuk en inspirerend onderdeel werd een challenge circulair Zuid-Holland. In deze challenge zijn
studententeams van universiteiten uitgedaagd om met hun innovatieve idee en aanpak te komen.
Een idee en aanpak die groene groei en circulariteit in Zuid-Holland versneld en helder maakt wat de
provincie daarin voor een rol heeft. Deze challenge is vormgegeven in samenwerking met het LeidenDelft-Erasmus, Centre voor Sustainability. Van de inschrijvingen hebben acht teams begeleiding
gekregen bij het verder uitwerken van de opdracht en presentatie daarvan op het Festival van de
Toekomst op 10 november 2016. De drie winnaars worden begeleid in het naar de markt brengen
van hun idee. Ook de NMZH zal haar netwerk daarvoor aanwenden.

11.2 Kansen voor West
De NMZH is lid van het Comité van Toezicht (CvT) ‘Kansen voor West’ namens de vier Randstad
Natuur- en Milieufederaties. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht. Het beheert een structuurfondsenprogramma, één van de vier in
Nederland, en maakt deel uit van de Europese structuurfondsen, met voor een belangrijk deel
financiering het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
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De eerste programmaperiode draaide van 2007-2013. De tweede programmaperiode loopt van
2014-2020 en is in 2015 operationeel geworden. Doel is regionale economische ontwikkeling gericht
te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat wat in de vier Randstadprovincies al economisch sterk is
nog verder te versterken door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, kennisuitwisseling, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. Dit
gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.
De NMZH levert ook in 2016 in het CvT 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 is verankerd in het programma en de individuele investerings- en projectaanvragen.

11.3 Nacht van de Nacht
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s
verspild door inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht
dat niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen van lichthinder
zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en
reclameverlichting.

Foto 11: Natuur en Milieufederaties

Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de
nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte een van de oerkwaliteiten van het
landschap. Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel
ecosysteem ontwrichten.
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van
lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. In 2016 vond
de Nacht van de Nacht op 29 oktober plaats. Tijdens deze nacht gaat de klok een uur terug en
kunnen we extra lang genieten van een donkere nacht. Ruim 45.000 bezoekers namen deel aan de
468 duistere activiteiten in het land. Ook doofden 165 gemeenten en bedrijven de reclameverlichting
en aanlichting van gebouwen. Een nieuwe record!
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12 Nationale Postcode Loterij
De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal
schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede
doelen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het
jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de Verenigde Staten
Bill Clinton, tevens internationaal goodwill ambassadeur van de Postcode Loterij, sprak namens de
Clinton Foundation over de concrete stappen die we kunnen nemen in de aanpak van
klimaatverandering.

Natuur en Milieufederaties kunnen rekenen op een vaste bijdrage
De Natuur en Milieufederaties behoren sinds 1996 tot de vaste begunstigden van de Nationale
Postcode Loterij. “We zijn ontzettend blij met de bijdrage van 2,25 miljoen euro”, aldus
netwerkdirecteur Annie van de Pas. “De structurele hulp van de Postcode Loterij is ontzettend
belangrijk voor ons werk. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we
ons blijven inzetten voor groene, duurzame en klimaatbestendige provincies.”

Op de foto (van links naar rechts): Joris Hogenboom (Voorzitter De Natuur en Milieufederaties) Margriet Schreuders (Hoofd
Goede Doelen Postcode Loterij), Sonja Sars (Netwerksecretaris De Natuur en Milieufederaties) en Annie van de Pas
(Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties) – Roy Beusker Fotografie
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Stichting Milieufederatie Zuid-Holland
Rotterdam

Jaarrekening 2016
Rapport inzake
financieel verslag 2012

versie 2
28-5-2017

30-3-2015

Algemeen
2016 is het eerste jaar dat er geen vaste bijdrage van de provincie ter beschikking staat. Bij de start van het
boekjaar moest nog voor ongeveer € 265.000 aan projecten dekking worden gevonden. Dat is uiteindelijk
gelukt. Hierbij is wel duidelijk geworden dat de doorlooptijd van aanvragen substantieel is waarbij ook een
component als voorfinanciering een rol speelt.
Qua projecten hebben we ook een start gemaakt met een meer structurele basis. Dit heeft zich in 2016 nog
niet vertaald in concrete opbrengst stromen maar de vooruitzichten zijn gunstig en de verwachting is dat dit
vanaf 2018 meer ingebed gaat worden.
Ook hebben we dit jaar weer de nodige 'basis activtiteiten' uitgevoerd naast nieuwe ontwikkelingen zoals
Natuurwind, Voetafdrukken en Energiebesparing = Corebusiness trajecten. Voor een verdere uitwerking van
onze activiteiten verwijzen wij graag naar ons jaarverslag.
Financiële resultaten
De Staat van baten en lasten over 2016 sluit met een overschot van:
Aan baten hebben wij ontvangen
Aan de verschillende doelstellingen hebben wij besteed
Hieruit resulteert een overschot van

€
€
€

650.999
649.264
1.735

Aan voordelige overige resultaten
Overschot

€
€

1.735

Het overschot van € 1735 wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming.

Begrotingsvergelijking
(x € 1.000)
Realisatie
2016
€
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

SALDO
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Begroting
2016
€

341
170
138
1
650

467
137
42
2
648

73
46
87
134
93
196
19
648

73
46
86
133
92
195
19
644

2

4

Verschil ten opzichte
van de begroting
Voordelig
Nadelig
€
€
126
33
96
1

-1
1
1
1
--129

131

(131)

(129)

(2)

2
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Toelichting
Zoals al aangehaald is 2016 het eerste jaar zonder basisbijdrage van de provincie. Ondanks het feit dat in de
begroting 2016 nog voor € 265.000 aan financiering voor projecten moest worden verworven kunnen we stellen
dat we het jaar succesvol hebben afgesloten. Het resultaat ligt daarbij zelfs in lijn met de begroting.
Baten
De totale baten liggen op het niveau van de begroting. Wel is zichtbaar dat een verschuiving heeft
plaatsgevonden. Zo heeft de provincie voor het project Taskforce Agrarisch Natuurbeheer alsnog een subsidie
toegekend waar wij in de begroting nog uitgingen van een ander financieringsmodel.
Ook vanuit de samenwerking zijn meer middelen beschikbaar gesteld omdat een eerste opzet van het project
Agrarisch Natuurbeheer succesvol kon worden afgesloten en dat is voortgezet in een vervolg waar wij ook een
aandeel in hebben gehad. Beide trajecten zijn voorbeelden van invulling van de acquisitie doelstelling in
verwerving van inkomsten om onze activiteiten te kunnen bekostigen.
Lasten
De totale lasten liggen eveneens op het niveau van de begroting. Ook hier is echter een verschuiving zichtbaar
en wel van indirecte kosten naar directe kosten. Enerzijds hebben we een groter deel van de personeelskosten
kunnen toerekenen aan de projecten. Anderzijds zijn ook op een aantal indirecte kostenposten besparingen
gerealiseerd. Voor dit laatste verwijzen wij graag naar de pagina's met de 'Specificatie van de
Uitvoeringskosten volgens categoriale indeling (indirecte kosten)' Hier is ondermeer zichtbaar dat op
kantoorkosten en de administratie en advieskosten minder is uitgegeven dan opgenomen in de begroting. Dit
alles draagt ook bij aan het behaalde resultaat.
Doorkijk naar het jaar 2017
In de begroting zoals die voor 2017 is uitgewerkt zijn nog een aantal bijdragen opgenomen voor uit te voeren
projecten die nog niet zijn toegezegd cq binnengehaald. Het gaat dan om een bedrag van € 374.000. Dit is
meer dan wat in 2016 nog moest worden gerealiseerd maar op grond van de voortgang en contacten is de
verwachting dat dit kan worden gerealiseerd.
Verder kent de begroting een aantal vaste waarden maar gaan we ook fors inzetten op energiebesparing en
CO2 reductie. Hiervoor gaan we ondermeer aan de slag met Energiebesparing = Core business in het
Westland, zijn we in samenwerking met Rescoop gestart met de opzet van energie cooperaties en gaan we
ook de voetafdruk op twee lokaties proberen uit te zetten.
Uiteraard wortdt ook aan Natuurwind gewerkt maar dat is een project van de 'lange adem'. Voordat revenuen
kunnen worden geplukt van dit project zijn we zomaar 3 - 4 jaar verder.Voor de lange termijn is dit echter een
ontwikkeling waar we ons niet aan kunnen onttrekken en daar moeten we dan ook tijd in inevesteren om later
te kunnen profiteren van een nieuwe geldstroom.
Als we de beoogde projecten kunnen realiseren sluit de exploitatie 2017 met een tevreden stemmend resultaat.

De begroting voor 2017 (zie volgende pagina) ziet er als volgt uit:

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
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Begroting 2012
Uitgaven
Projectkosten direct
Personeelskosten (vaste dienst)
Inhuur derden
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten

Begroting 2017

2012

€
€
€
€
€
€

393.000
142.000
56.000
591.000

€
€
€
€
€
€

355.000
5.000
5.000
5.000
370.000

€
€
€
€
€
€

103.000
20.000
123.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

427.000
(393.000)
3.000
27.000
81.000
42.500
5.000
45.500
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

465.500
(355.000)
2.250
5.650
48.500
39.750
2.000
34.750
850

€
€
€
€
€
€
€
€
€

137.000
(103.000)
1.500
12.000
81.000
27.500
2.500
21.000
-

€

265.500

€

244.250

€

207.000

Totaal uitgaven

€

856.500

€

614.250

€

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

€
€
€
€
€

130.800
502.880
1.000

€
€
€
€

132.250
12.750

Totaal inkomsten

€

766.500

€

634.680

€

155.000

€

(90.000)

€

20.430

€

(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

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
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Balans per 31 december 2016
(na bestemming resultaat)
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Actief
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa:
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

122.022
209.447

Liquide middelen

96.188
154.901
331.469

251.089

148.153

220.985

479.622

472.074

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Passief
Eigen vermogen
Reserves en fondsen:
Continuïteitsreserve
Overige reserves

330.712
29.957

328.977
29.957
360.669

358.934

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

Stichting Natuur- Milieufederatie Zuid-Holland
Den Haag

2.706
27.209
89.038

6.221
33.894
73.025
118.953

113.140

479.622

472.074
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Staat van Baten en Lasten
Realisatie
2016
€
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Begroot
2016
€

Realisatie
2015
€

341.491

466.971

246.110

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

341.491
100%

466.971
100%

246.110
100%

Baten uit acties van derden

169.840

137.200

135.325

Beschikbaar uit fondsenwerving

511.331

604.171

381.435

Subsidies overheden en anderen

138.471

41.863

200.893

1.197

2.000

2.059

650.999

648.034

584.387

73.380
46.063
87.173
134.242
92.630
196.442
19.334

72.782
45.688
86.463
133.149
91.875
194.842
19.177

51.061
76.897
110.932
21.746
140.269
122.776
40.016

-

-

-

649.264

643.975

563.698

1.735

4.059

20.689

1.735
1.735

4.059
4.059

10.000
10.689
20.689

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
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 2016 afgenomen met € 72.832. Ook in 2015 was sprake van
een afname groot € 31.047.. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van de kasstromen.

2016

2015

€
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Overschot

€

1.735

20.689

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

(80.380)
5.813

(98.813)
47.077

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(74.567)
(72.832)

(51.736)
(31.047)

Kasstroom uit operationele activiteiten

(72.832)

(31.047)

Netto kasstroom
Mutatie geldmiddelen

(72.832)
(72.832)

(31.047)
(31.047)

De afname is met name het gevolg van voorfinanciering van diverse projectkosten.
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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. De stichting heeft deze norm nog niet kunnen vastleggen omdat zij sinds de afspraak is
verwikkeld in een veranderingsproces van werken met vaste subsidies naar werken op basis van
ondernemerschap. Dat zorgt voor schommelingen waardoor vaststelling van een norm nog niet heeft
kunnen plaatsvinden. Wel is zichtbaar dat dit percentage de afgelopen jaren is gedaald en in de buurt
komt van de door de NMF gewenste norm van 20%. In 2016 zal een evaluatie van de afgelopen jaren
worden gemaakt en voor 2017 en verder een norm worden vastgelegd conform de eerder genoemde
afspraak.
Fiscale positie
Belastingen
De stichting is met ingang van 1 september 2014 voor een deel van haar activiteiten omzetbelastingplichtig
doch blijft vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Actief

31-12-2016 31-12-2015
€
€
Vorderingen
Debiteuren:
Debiteuren

122.022

96.188

32.000
7.594
166.819
3.034
209.447

100.893
17.440
7.334
16.182
13.052
154.901

Overige vorderingen en overlopende activa:
Te vorderen subsidies provincie Zuid-Holland
Te vorderen bijdragen De Natuur en Milieufederaties
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen projectbijdragen
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

31-12-2016 31-12-2015
40.991
12.550
771
504
106.391
207.931
148.153

220.985

Voor een bedrag van € 20.369 staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking van de stichting.
Enerzijds wegens een verstrekte bankgarantie door ING Bank in verband met huurverplichtingen van het
pand ad € 3.355. Anderzijds door een post vooruitontvangen subsidie van € 17.014
Eigen vermogen
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Het verloop van deze post is als volgt:

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

328.977
1.735

318.977
10.000

Stand per 31 december

330.712

328.977

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:

2016
€

2015
€

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

29.957
-

19.268
10.689

Stand per 31 december

29.957

29.957

De overige reserve wordt gevormd uit de overschotten (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

31-12-2016 31-12-2015
€
€
2.706

6.221

31-12-2016 31-12-2015
€
€
17.709
9.500
27.209

22.673
11.221
33.894

31-12-2016 31-12-2015
€
€
Overige schulden en overlopende passiva:
Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagenverplichting
Te betalen accountants- en administratiekosten
Vooruitontvangen subsidies
Te betalen personeelskosten
Nog te betalen projectkosten
Vooruitontvangen projectgelden
Overige schulden

13.465
7.665
9.345
17.014
7.680
27.688
6.181
89.038

16.422
9.359
10.400
2.976
1.500
29.088
3.280
73.025

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 2020 en de jaarlijks hiermee
gemoeide huurlast bedraagt € 40.500.
Het jaarlijks bedrag voor met derden aangegane huurverplichting van een kopieermachine bedraagt in
totaal € 2.000.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
Realisatie
2016
€

Begroot
2016
€

Realisatie
2015
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving:
Overige activiteiten

Totaal eigen fondsenwerving

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

Beschikbaar uit acties

341.491
341.491

466.971
466.971

246.110
246.110

341.491

466.971

246.110

169.840
169.840

137.200
137.200

135.325
135.325

169.840

137.200

135.325

Het percentage van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de
Nationale Postcode Loterij bedroeg in 2016 95,2% (2014: 86,0%).

Subsidies overheden en anderen:
Structurele en tijdelijke subsidies:
Provincie Zuid-Holland, basissubsidie
Provincie Zuid-Holland, project Taskforce Agrarische Natuur
Doelsubsidies:
Overige subsidies en bijdragen
Vrijval subsidies jaaroverschr. projecten
Beschikbaar uit overheden en anderen

138.471

41.863

125.000
75.893

138.471

41.863

200.893

649.802

646.034

582.328

1.197

2.000

2.059

650.999

648.034

584.387

De provincie Zuid-Holland heeft de basissubsidie tot en met het
boekjaar 2015 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
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

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

392.440
72.446
7.749
4.965
5.877

358.000
5.825
5.000
5.000

353.184
5.950
6.881
2.242
1.710

Totaal Projectkosten

483.477

373.825

369.967

Directe projectkosten (cf lastenverdeling per project)

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's)

5,60

5,60

*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 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
Realisatie
2016
€
441.522
72.446
7.749
4.965
5.877
532.559

Begroting
2016
€
488.100
5.825
5.000
5.000
503.925

Realisatie
2015
€
420.120
5.950
6.881
2.242
1.710
436.903

66.981

563
10.512
7.355
2.665
1.264
26.404
961
49.724

2.480
46.270
32.366
2.665
5.559
26.404
961
116.705

2.250
49.300
42.500
2.000
6.500
36.750
750
140.050

3.309
45.821
44.342
587
3.698
28.181
857
126.795

16.392

550.458

98.806

649.264

643.975

563.698

100,00%
2,98%
2.942

100,00%
98.806

(98.806)

19.334

649.264

643.975

563.698

Samen

Duurzame

Energie

Energieke

Gebiedscoord

Groene

Strategische

Werking

Bedrijvigheid

transitie

samenleving

en ontwikkeling

leefomgeving

Thema's

€
51.165

€
33.466
334

€
62.164

€
74.643
27.688
127

64.202

102.458

€
93.870
44.758
3.768
4.965
2.140
149.501

€
13.367

33.800

€
63.765
766
2.527
67.058

261
4.870
3.406

150
2.804
1.962

278
5.181
3.624

325
6.062
4.240

328
6.126
4.285

488
9.100
6.365

87
1.615
1.129

585

337

622

728

736

1.093

194

9.122

5.253

9.705

11.355

11.475

17.046

3.025

Totaal Projectkosten

62.213

39.053

73.907

113.813

78.533

166.547

Verdeling Beheer & Administratie
Toerekening

11,30%
11.167

Totale kosten

73.380

Directe projectkosten
Personeelskosten
Inhuur derden
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten
Totaal directe projectkosten
Indirecte kosten
Reis- en verblijfkosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Voorlichting en presentatie
Administratie- en advieskosten
Financieringskosten
Totaal indirecte kosten

716
1.210
53.091

7,09%
7.010
46.063

2.038

13,43%
13.266
87.173

20,68%
20.429
134.242

14,27%
14.097
92.630

30,26%
29.895
196.442

13.367

Totaal
Projecten
€
392.440
72.446
7.749
4.965
5.877
483.477

1.917
35.758
25.011
4.295
-

Beheer &
Administratie
€
49.082
49.082

-

649.264

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

Kengetallen
2016
% 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) ten opzichte van de totale kosten
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84,8%
15,2%

2015
78,1%
21,9%
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Specificatie van de Uitvoeringskosten volgens categoriale indeling (indirecte kosten)

Realisatie
2016
€

Begroot
2016
€

Realisatie
2015
€

Salarissen
Salariskosten
Vakantiedagenverplichting
Ontvangen ziekengeld

Sociale lasten
Sociale lasten werkgever
Premie ziekengeldverzekering
Eindheffing werknemersfaciliteit

Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
Werving & Selectie
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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319.225
(2.649)
316.576

351.500
351.500

315.344
3.311
(8.225)
310.430

50.988
14.117
65.105

55.000
15.500
100
70.600

47.064
13.585
60.649

34.291

38.000

32.536

2.791
495
6.832
14.556
876
25.550

1.500
1.500
10.000
15.000
28.000

1.866
13.714
925
16.505

441.522

488.100

420.120

(392.440)

(358.000)

(353.184)

49.082

130.100

66.936

2.128
352
2.480

1.500
750
2.250

2.145
1.164
3.309
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Realisatie
2016
€
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
2016
€

Realisatie
2015
€

29.793
10.683
4.372
1.422
46.270

31.000
11.700
5.100
1.500
49.300

29.750
10.792
4.891
388
45.821

20.434
678
529
4.290
2.195
2.476
28
1.736
32.366

24.000
900
1.250
4.700
5.000
3.500
1.000
1.900
250
42.500

20.006
930
1.126
5.822
8.728
5.509
523
1.698
44.342

2.665

2.000

587

1.000
634
3.925
5.559

2.000
500
4.000
6.500

1.367
320
2.011
3.698

4.879
744
20.781
26.404

6.750
2.000
28.000
36.750

6.118
331
21.732
28.181

961
961

750
750

857
857

165.787

270.150

193.731

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 2016. 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

78.197
6.256
nvt
nvt
84.453

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

9.592
nvt
13.889
nvt
nvt
23.481

Totaal bezoldiging 2016

107.934

Totaal bezoldiging 2015

103.138

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

Naam

Functie

Duur dienst
verband

P.R. van Alphen
R. van der Laar
K.F.Mulder
R.F.G. Schröder
E.T. Schutte - Postma
E.M.J. Meijers
L.E. van der Sar

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 2016.
Den Haag, 4 juli 2017,

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 2015
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden
op 19 april 2016. De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgelegd conform
het daartoe gedane voorstel.

Voorstel resultaatbestemming 2016
Door de directie wordt voorgesteld aan het behaalde resultaat de volgende bestemming
te geven:
€
toevoeging aan de continuïteitsreserve
1.735
toevoeging aan de overige reserves
0
1.735
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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VAN REE

ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseuís

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Natuur- en Milieufederatie

Sitiopaík 2-4
3941 PP Dooín

Postbus 294
3940AG Doorn

Zuid-Holland
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

doom@vaníeeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK ní. 09068872

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze corítroleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;
toelichting op de lastenverdeling.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
C. Beschrijvíng van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezícht voor de
jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeff om de stichting te
Iiquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuÏteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
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De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeníng
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een

hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'fövloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en ethische voorschriften, de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuÏteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuÏteit kan voortzetten.

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante

VAN REE

ACCOUNTANTS
íegi{leíaCCOunlan{{ en bela{lingadViSeuíS

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeff van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Doorn, 10 november 2017
Van Ree Accountants

w.g.

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant

Stichting Milieufederatie Zuid-Holland
Rotterdam
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Bijlage 1: Nevenfuncties en rooster van aftreden Raad van
Toezicht
Nevenfuncties Raad van Toezicht
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
 Lid Adviesraad Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken
Rob van de Laar
 Erelid Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
 Erelid Bedrijven Sociëteit Haaglanden
 Lid van de Commerciële Club
 Erelid 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)
 Voorzitter Future of Peace
 Lid Stichting Militaire Erehof ’s Gravenhage
 Lid Raad van Toezicht Stichting Bespaar Lokaal
Karel Mulder
 Werkgever: TU Delft en Hogeschool Haaglanden
 Adviseur Instituut Duurzame Ontwikkeling in Brugge
 Adviseur Atelco in Vught
Rob Schröder
 Lid van informele milieuwerkgroepen in Gouda (o.a. Ver Milieudefensie Gouda)
Loes Schutte
 Geen
Chris Enthoven
 Geen
Leen van der Sar
 Voorzitter Bomenstichting
 Onafhankelijk voorzitter selectiecommissie Leader
 Secretaris Stichting Groene Hart
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Nevenfuncties Directeur/Bestuurder
Alex Ouwehand














Lid Bestuurlijk Aanjaagteam CO2 Smart Grid West-Nederland
Lid Beoordelingscommissie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij van
het Ministerie van Economische Zaken
Directeur Stichting Bespaar Lokaal
Lid Stuurgroep Energiebesparing Particulieren Koopwoningen
Lid Borgingscommissie Energieakkoord, voor duurzame groei
Lid Commissie Regionale Consultatie Rotterdam The Hague Airport
Lid van de Council Rotterdam Climate Initiative
Lid Adviescommissie Energiesnelweg A15
Lid Stuurgroep Lokale Visserij Groep Zuidwest Nederland
Lid Maatschappelijke Adviesgroep Delta Programma Rijnmond-Drechtsteden
Bestuurslid Landelijke Federatie van Natuur en Milieufederaties
Lid Tafel van Borging Project Mainport Rotterdam/Maasvlakte 2
Lid Comité van Toezicht Europees Regionaal Ontwikkelingsprogramma Kansen voor
West I en II

Rooster van aftreden per 31-12-2016
Naam

Functie

Rob van de Laar
Rob Schröder
Karel Mulder
Loes SchuttePostma
Pieter van Alphen
Leen van der Sar
Chris Enthoven
Vacature
Vacature

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

Datum toe
treding
RvT
06-07-2012
06-07-2012
06-07-2012
06-07-2012
19-02-2013
30-06-2015
20-09-2016

Aftreden/Verkiesbaar
2015 2016 2017 2018

2019

HKC
A
H

A
HKC

H
G

HKC
HKA

G

HKC

A = Afgetreden of Einde zittingsduur
G = Gekozen
H = Herkozen
HKC = Herkiesbaar voordracht Coöptatie
HKA = Herkiesbaar voordracht Aangesloten Organisaties
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Bijlage 2 CBF 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 e.d. 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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