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1 Inleiding
2017 was voor de NMZH een boeiend jaar met mooie resultaten. Op 21 februari werd na
een lange onderhandeling het Kustpact ondertekend door 60 partijen, waaronder de NMZH.
Met het Kustpact zijn afspraken vastgelegd voor de verdere bescherming en ontwikkeling
van de kust. Dit was hard nodig gezien het gebrek aan regie en de vele plannen voor bebouwing op het strand en in de duinen.
Onder leiding van drinkwaterbedrijf Dunea heeft de NMZH ook in 2017 weer een bijdrage
geleverd aan de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Een schitterend initiatief dat natuur en landschap centraal stelt in het kustgebied bij de verdere toekomstige toeristische en recreatieve ontwikkeling.
Voor het Buijtenland van Rhoon is het gelukt om met alle betrokken partijen een streefbeeld
te maken. Waar boeren en natuurorganisaties jaren pontificaal tegenover elkaar stonden
wordt nu samengewerkt om de koers voor het Buijtenland van Rhoon op het gebied van natuur, landbouw en recreatie voor de komende 12 jaar uit te zetten. In 2018 kunnen wij de
hoofdlijnen verder uitwerken en kan de gebiedscoöperatie met de uitvoering van het streefbeeld aan het werk.
Maar er waren ook grote zorgen. In navolging van 2016 hebben wij ook in 2017 het faunabeheer kritisch gevolgd en waar dat nodig was zijn wij samen met 50 Zuid-Hollandse natuurorganisaties beroepsprocedures gestart. Met name de manier waarop de populaties Roek en
de Smient eigenlijk in Zuid-Holland vogelvrij werden verklaard heeft ons veel energie gekost
om dit terug te draaien of te verbeteren.
Het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht blijft een bron van grote zorgen, zoals dat ook
geldt voor alle persistente stoffen die in Zuid-Holland legaal of illegaal op het oppervlaktewater worden geloosd.
Voor onze organisatie was 2017 financieel een moeilijk jaar. Na een aantal jaren van een bescheiden overschot moesten wij in 2017 met een tekort afsluiten. Het feit dat de NMZH geen
structurele provinciale exploitatiesubsidie meer krijgt maakt anders dan in het verleden de
situatie kwetsbaarder. Natuurlijk zetten wij voor 2018 in op een beter resultaat.
In deze jaarstukken kunt u verder meer in detail kennis nemen van een selectie van onze activiteiten over 2017 en geven wij u inzicht in onze financiële huishouding. Ik wens u veel
leesplezier bij deze terugblik 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 NMZH is een onafhankelijke en maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die staat voor
de belangen van natuur, milieu en landschap in de provincie Zuid-Holland. Wij zetten ons sinds 1973
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 ontwikkelingen die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan mobiliteit, industrie en haven, natuur
en landschap, kustontwikkeling en oppervlaktewater. De NMZH voert deze missie uit in het brede
maatschappelijke speelveld van bestuurders, ambtenaren, politici, andere natuur- en milieuorganisaties, inwoners, lokale groepen en bedrijven. We spelen daarbij in op ontwikkelingen en we willen een
aanvullende, 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 en
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.

2.4

Missie

De NMZH staat midden in de samenleving en werkt aan een mooie en duurzame provincie Zuid-Holland. Een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een provincie
waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners nu en later van een gezonde leefomgeving
kunnen genieten. De NMZH geeft in Zuid-Holland een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van
natuur, milieu en landschap. De NMZH creëert en neemt daartoe initiatieven met bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Samen werken aan natuur- en milieuvriendelijke
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
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Vanuit deze missie hebben wij in 2017 gewerkt aan verschillende opgaven. In deze jaarstukken geven
wij u hiervan graag een geselecteerd overzicht.

2.5

Bureau

Het bureau van de NMZH bestaat per 31 december 2017 uit een directeur (0,8 fte), 7 medewerkers
(4,6 fte) en een externe controller (0,2 fte). Onderstaande personen waren op die datum in dienst
van de NMZH:
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Alex Ouwehand, directeur
Bert Bakker, adviseur water, kust en energie
Danny Eijsackers, projectleider agrarische natuur
Michael Verhoeckx, regisseur energietransitie en circulaire economie
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 (extern)

Nevenfuncties directeur

Naast zijn positie van directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bekleed Alex Ouwehand de volgende, onbezoldigde, nevenfuncties
 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 Borgingscommissie Energieakkoord, voor duurzame groei
 Lid Commissie Regionale Consultatie Rotterdam The Hague Airport
 Lid van de Council Rotterdam Climate Initiative
 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
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3

Activiteiten

3.1

Verkeer & Vervoer

3.1.1 A13/A16 en Blankenburgtunnel
De Blankenburgtunnel is een geplande snelwegverbinding tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe
Waterweg door tussen Vlaardingen en Maassluis. De NMZH is samen met onder andere Natuurmonumenten (NM) en de Midden-Delfland Vereniging tegen het Tracébesluit in beroep gegaan bij de
Raad van State. Eind 2016 heeft de Raad het beroep aangehouden vanwege de samenhang met de
juridische houdbaarheid van de PAS (over deze aanpak stikstof heeft de Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie). De uitspraak is nu aangehouden tot in ieder geval de zomer
van 2018. Het ministerie van I&M heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanhoudingsbeslissing en in
het najaar van 2017 een gewijzigd tracébesluit vastgesteld om de PAS te omzeilen. Hierop hebben
NM, NMZH e.a. gereageerd met een aanvulling op het beroep. De NMZH monitort de verdere ontwikkelingen en reageert waar nodig.
Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van de A13/A16: een nieuwe snelweg ten noorden van
Rotterdam. Hierdoor zou Rotterdam beter bereikbaar worden en de leefbaarheid langs de A13 en de
A20 verbeteren. Over nut en noodzaak van de nieuwe snelweg heeft de NMZH grote twijfels. Of de
leefbaarheid verbetert, is de vraag. De snelweg A13/A16 is gepland in een gebied waar de kwaliteit
van de leefomgeving nu al fors onder druk staat. Daarom heeft de NMZH een beroepsprocedure tegen de A13/A16 aangespannen. Helaas heeft de Raad van State in de zomer van 2017 het beroep ongegrond verklaard en is niet meegegaan in onze stelling dat er achterhaalde verkeersprognoses en te
weinig alternatieven zijn aangehaald. Daarmee is de weg onherroepelijk. De NMZH hoopt dat zo veel
mogelijk rekening gehouden zal worden met natuur en omwonenden en dat de effecten van het gebruik van de weg mee zullen vallen.

3.1.2 Rotterdam – The Hague Airport (RTHA)
De luchthaven heeft in 2014 aangekondigd het aantal vluchten te willen uitbreiden. In 2016 is hiervoor een onderbouwing in de vorm van een economisch rapport, MKBA en MER gepubliceerd. De
Staatssecretaris zal hierover moeten beslissen via een luchthavenbesluit. Zij heeft aangegeven haar
besluit af te laten hangen van het regionale draagvlak. Daarom hebben de regionale bestuurders een
verkenner (Joost Schrijnen) aangesteld om te kijken of er tot een gezamenlijk standpunt gekomen
kan worden. In dit proces betrekt de verkenner niet alleen overheden, maar ook burgers en maatschappelijke organisaties (open proces).
Via deelname aan de CRO RTHA (overlegplatform rond de luchthaven) behartigt de NMZH de belangen van de leefomgeving in de besluitvormingsprocedures en wordt er actieve input geleverd in het
proces van de verkenner. In het voorjaar van 2017 publiceerde Joost Schrijnen zijn advies. De NMZH
heeft daarop gereageerd. Ook heeft de NMZH een reactie gegeven op het conceptadvies van de
overheden. De lijn hierbij is steeds dat de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven niet ten koste
mag gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.
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3.2

Ruimte

3.2.1 Tafel van Borging: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
In de Tafel van Borging bepleit de NMZH een duurzame economische ontwikkeling van Maasvlakte 2,
in samenhang met verbetering van de leefomgevingskwaliteit van de regio Rijnmond en Voordelta. In
de afgelopen jaren was er stagnatie op twee voor de NMZH en natuurpartners belangrijke doelen: de
ontwikkeling van Buijtenland van Rhoon als natuur- en cultuurlandschap en de natuurontwikkeling in
de Voordelta.
Realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Buijtenland van Rhoon leek verder weg dan
ooit. In 2017 heeft de NMZH fors ingezet op realisatie van een gebiedscoöperatie en op de natuurdoelen (streefbeeld) voor het Buijtenland van Rhoon. De NMZH nam intensief deel aan de werkgroep
die werkte aan de invulling en oprichting van de coöperatie. Ook werd veel tijd gestoken in het creëren van een natuurstreefbeeld en de daarbij behorende financiering en monitoring. De NMZH ziet
inmiddels goede voortgang en is verheugd met een paar duidelijke uitspraken waarmee Provinciale
Staten weer een positieve richting hebben gegeven voor de ontwikkeling van het Buijtenland van
Rhoon. In 2018 hopen we de besluitvorming voor een mooie toekomst voor dit prachtige gebied af te
ronden.
Een ander knelpunt bij het project Maasvlakte2 is de natuurontwikkeling in het bodembeschermingsgebied de Voordelta, als onderdeel van de natuurcompensatie. De gestelde natuurdoelen in het gebied worden onvoldoende gehaald en jarenlang onderzoek toont geen verbeteringen. De natuurorganisaties vinden dat de garnalenvisserij, die in het gebied sterk is gegroeid, hierbij een negatieve rol
speelt en hebben dit in de Tafel van Borging aan de orde gesteld. Naar aanleiding van de laatste vergadering in november 2017 is besloten tot nader overleg (in 2018) tussen Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties over de resultaten van het jarenlange onderzoek en verdere discussie met de overige partijen over eventuele extra maatregelen.
Na bijna 10 jaar Tafel van Borging is in 2017 besloten om te komen tot een evaluatie van de doelen
en een herijking van de focus voor de komende periode. Dit zal in 2018 gebeuren.

3.3

Haven & Industrie

3.3.1 Vermindering Stikstofdeposities regio Rijnmond
Te hoge stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden zorgen voor een aantasting van de biodiversiteit
en het beheer ervan 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. Daarom heeft de NMZH zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de stikstofdepositie in relatie tot de vernieuwing van havenbestemmingsplannen, de Havenvisie 2030, de Tafel van Borging en de regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS 2015).
Mede door tegenvallende stikstof-depositiecijfers in de PAS-evaluatie (M16) was veel tijd nodig voor
de totstandkoming van een definitief afsprakenkader met maatregelen en de opzet van een regionale stikstofbank. Er is in 2017 een nadere opzet gemaakt voor de regionale stikstofbank, specifieke
maatregelen voor de Rijnmond en een mogelijke verdeling van de ‘stikstofwinst in de regio’ tussen
economie en natuur. Om meer transparantie te krijgen en sneller tot resultaten te komen is de
NMZH zich intensiever gaan bemoeien met de taskforce, met de bedoeling in 2018 tot definitieve afspraken te komen.
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3.3.2 GenX van Chemours Dordrecht
Berichten over de lozing van chemische stoffen genaamd GenX door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, vond de NMZH verontrustend. Chemours gebruikt GenX-stoffen in de productie van fluoroplastics die onder andere worden gebruikt als anti-aanbaklaag in pannen. In 2012 heeft de provincie
Zuid-Holland middels een omgevingsvergunning toestemming gegeven aan Chemours tot lozing van
deze GenX-stoffen in het milieu. Ten tijde van het verlenen van de vergunning in 2012 was het reeds
duidelijk voor zowel Chemours als de provincie dat deze GenX-stoffen achterblijven in het milieu en
toxische eigenschappen hebben. Bij bloedonderzoek van direct omwonenden van de Chemours-fabriek zijn de GenX-stoffen in verhoogde concentraties aangetroffen.
Hoewel de huidige inzet van de provincie een significante emissiereductie betreft, maakt de NMZH
zich zorgen gezien de persistente en toxische aard van deze stoffen. De NMZH is van mening dat nulemissie van dergelijke niet-afbreekbare en giftige stoffen de enige echte houdbare oplossing is om
significante problemen voor de mens en het milieu te voorkomen. De NMZH maakt zich zorgen over
de huidige omgang met dergelijke milieubelastende stoffen en zet zich in om duidelijk te maken dat
dit een onhoudbare situatie is die aangepakt dient te worden door bevoegd gezag en de chemiebedrijven zelf.
Zo heeft de NMHZ in 2017 een zienswijze ingediend op de nieuwe nota vergunningverlening, toezicht
en handhaving van de provincie (zie paragraaf 7.3). Daarnaast heeft de NMZH in gesprekken de provincie aangespoord te komen tot nagenoeg nul-emissie van deze zogenoemde Zeer Zorgwekkende
Stoffen en opkomende stoffen (zoals GenX) in de industrie. In een dergelijk scenario is er wel ruimte
voor de industrie om Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende stoffen te gebruiken in hun processen, mits de processen 100% gesloten en circulair zijn en niet resulteren in enige emissie.

3.3.3 Aanbevelingen Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving Zuid-Holland
Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de ontwerpnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de periode 2018-2021 opgesteld. De NMZH heeft bij de ontwerpnota enkele aanbevelingen ingediend om zodoende te komen tot een scherpere handhaving voor zogenoemde Zeer
Zorgwekkende Stoffen en opkomende stoffen. Naast schriftelijke indiening van de aanbevelingen
heeft de NMZH de aanbeveling direct gepresenteerd aan de Gedeputeerde Statenleden met een toespraak.
In december 2017 is de definitieve nota vastgesteld door de provincie. De NMZH betreurt het dat
geen van onze aanbevelingen is overgenomen in de definitieve nota. Het stuk uit de ontwerpnota
over de omgang met opkomende stoffen is zelfs geheel geschrapt. Ondanks deze tegenslag zal de
NMZH elke kans aangrijpen om het probleem van Zeer Zorgwekkende Stoffen en opkomende stoffen
verder onder de aandacht te brengen.

3.3.4 CO2 Smart Grid
De NMZH is één van de 22 partners in het CO2 Smart Grid project. Dit project is gericht op het onderzoeken van de haalbaarheid van een CO2 Smart Grid in West Nederland. Dit Smart Grid zou afgevangen CO2 uit emitterende industrieën per buisleidingnetwerk transporteren naar industrieën die CO2
gebruiken als grondstof. Hoewel de focus van het project ligt op de afvang en toepassing (CCU) van
CO2 als grondstof, wordt in het project ook de mogelijke combinatie overwogen met grootschalige
opslag in de Noordzeebodem (CCS).
De NMZH is betrokken in de stuurgroep en de kerngroep van het project. Als onderdeel van het beoordelen van de haalbaarheid is een Technical Assesment (TA), Life Cycle Analysis (LCA) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Op al deze onderdelen heeft de NMZH input
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en feedback geleverd. Daarnaast heeft de NMZH in 2017 een onafhankelijke expertmeeting georganiseerd rondom het CO2 Smart Grid. Bij deze meeting is met een divers panel aan experts gesproken
over het voorkomen van fossil based lock-in situaties, de voorwaarden voor een LCA studie, de te
hanteren CO2 prijs, het combineren van CCU met CCS en de monitoring. Deze expertmeeting heeft
waardevolle input geleverd voor het CO2 Smart Grid project, vooral wat betreft het aanstellen van
een wetenschappelijke review-groep voor de LCA-studie.

3.4

Klimaat & Energie

3.4.1 Windenergie
Wind op land, herziening provinciale visie
In 2016 is door de provincie een traject ingezet met betrekking tot de locaties voor wind op land. Dit
traject is eind 2017 afgerond met het vaststellen van de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)
door de Provinciale Staten. In de herziene VRM zijn locaties voor windenergie vastgelegd die daarmee meer garantie bieden op het halen van de doelen voor windenergie op land. De NMZH heeft in
2017 meegedacht en een aantal keren ingesproken bij de Statencommissie om het belang van windenergie maar ook van inwonersparticipatie te benadrukken. Onze stelling was en is dat de lusten en
lasten van windenergie beter moeten worden verdeeld, juist in de regio.
Wind op land, RescoopZH
Dat laatste, zorgen dat inwonerscoöperaties positie krijgen bij ontwikkeling en exploitatie van lokaal
wind op land, is door de NMZH samen met REScoopNL in 2017 verder uitgewerkt. In vijf gemeenten
is met inwonerscoöperaties (bestaande en in oprichting) gesproken over wat zij nodig hebben in de
doorontwikkeling van de coöperatie. Er zijn daarnaast twee bijeenkomsten georganiseerd met deze
en enkele andere inwonerscoöperaties in Zuid-Holland die zich (ook) bezig houden met windenergie.
Uit deze gesprekken en bijeenkomsten zijn een aantal lessen getrokken hoe inwonerscoöperaties beter kunnen worden ondersteund. Bijvoorbeeld door in het vergunningstraject verplicht te stellen dat
de NWEA-gedragscode wordt gevolgd. Of dat inwoners via een ‘right to challenge’ in de gelegenheid
zijn via een coöperatie (mede)ontwikkelaar van de windlocatie te worden. Op deze manier zijn een
tiental concrete aanbevelingen geformuleerd en aan de provincie Zuid-Holland meegegeven voor de
doorontwikkeling van ondersteuning van inwoners bij de ontwikkeling van windenergie.
Wind op land, de positie van gemeenten
Voor de NMZH is het belangrijk om ook na de vaststelling van de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit
(VRM) na te blijven denken over (de ruimte voor) opwekken van duurzame energie. Zeker als het
gaat om windenergie moet beter worden gekeken naar waar het wel kan en waar er moet worden
gewerkt aan het verbeteren van acceptatie van windenergie. Dat moet allereerst door betere voorstellen voor de verdeling van lusten en lasten lokaal, door beter te kijken waar het landschappelijk
mogelijk is, maar ook door naar de lokale politieke context te kijken.
De NMZH heeft daarom in 2017 een onderzoeksopdracht uitgezet. Samen met een afstudeerder van
de Haagse Hogeschool is een onderzoek onder de gemeenten in Zuid-Holland uitgevoerd. Onderzocht is waarom een gemeente wel/niet een positieve houding tegenover windenergie heeft en hoe
ze daarbij tegenover inwonerscoöperaties staan. De resultaten waren hoopgevend, omdat het merendeel van de gemeenten aangaf redelijk positief tegenover beide te staan. Met een hoge respons
op de uitgevoerde enquête onder gemeenten van 80% hebben we een redelijk getrouw beeld naar
boven weten te krijgen. Met de aanbevelingen uit het onderzoek gaat de NMZH in 2018 verder.
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Wind op land, de windkaart
Bij de vaststelling van de nieuwe locaties voor windenergie in de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit
(VRM), heeft de NMZH geconstateerd dat de aanwijzing van locaties iets willekeurigs heeft. De aanwijzing geschiedt eerder op basis van grondposities dan op de vraag of een locatie nou echt geschikt
is voor windenergie. Daarom heeft de NMZH in 2017 een geografische informatie systeemanalyse
(GIS) uitgevoerd om te bekijken waar in Zuid-Holland er (nog) ruimte is voor windenergie. De NMZH
heeft daarbij haar eigen positiebepaling als uitgangspunt genomen. Dat wil zeggen, geen windenergie in de waardevolle diepgroene natuur van ecologische hoofdstructuur en verbindingszones. Juist
wel liefst op en in aansluiting op bedrijventerreinen en infrastructuur. Met tal van aanvullende kaartlagen voor woningbouw, uit het handboek risicozonering, etc. zijn vervolgens plekken geïdentificeerd
waar windenergie beter te plaatsen valt dan op andere plekken. Ook op plekken waar het lijkt dat
deze meer geschikt zijn voor windenergie, is de NMZH nog van mening dat een goede MER moet uitwijzen of het echt kan. Het zal niet verbazen dat in het drukke Zuid-Holland de geschikte plekken
voor windenergie niet voor het oprapen liggen. En toch zijn ze er. De NMZH wil de windkaart in 2018
gebruiken als een discussiemiddel om op een bredere manier naar de ruimtelijke opgave bij de energietransitie te kijken. Aansluitend bij de regionale schaal en naar meerdere opties in de energiemix.

Foto: Pixabay

3.4.2 Stook je Rijk
Het project Stook je Rijk is in 2017 voor de zesde keer uitgevoerd. Doel van het project is het stimuleren van de versnelling van de energiebesparing in de sociale huursector. De eerste vier jaar gebeurde
dit door het organiseren van bijeenkomsten (ronde tafels) in steden met drie doelgroepen (corporaties, huurders en raadsleden/wethouder) over de knelpunten, kansen en hun eigen bijdrage bij de
energiebesparing in de sociale huursector. De laatste twee jaar lag de focus op de rol van een wethouder als ambassadeur. In 2017 werd die rol vervuld door Taco Kuiper, wethouder van wonen Zoetermeer.
Centraal in Zoetermeer staat het aardgasvrij maken van alle wijken aldaar. Daarmee is gestart in Palenstein, met de realisatie van de eerste 120 nul-op-de-meter-transformaties in bestaande woningen
in de wijk. Daarnaast kwam de woningcorporatie De Goede Woning, als eerste in de regio, met een
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langetermijnbeleid om haar hele voorraad van 6000 woningen in 2040 aardgasvrij en energieneutraal te maken.
Naast het onderhouden van de website met berichten, blogs en video’s, werd eind 2017 een gezamenlijk Stook je Rijk-magazine uitgebracht met de laatste ontwikkelingen en resultaten van de deelnemende gemeenten via interviews met de wethouders (Arnhem, Enschede, Woerden, Zoetermeer).

3.4.3 Samenwerking Bespaar Lokaal – NMZH
De NMZH werkt sinds 2015 samen met Bespaarlokaal. Bespaarlokaal heeft verschillende instrumenten en databases die gebruikt kunnen worden om gerichte campagnes of besparingsprojecten op te
starten en analyses te maken op stads-, wijk-, of straatniveau. Zowel voor lokale energiegroepen/coöperaties, gemeenten, energieloketten en (netwerk) bedrijven zijn deze gegevens en instrumenten in
2017 in Zuid-Holland benut. Vanuit dit samenwerkingsverband is vanuit Bespaar Lokaal 1 medewerker gedetacheerd bij de VNG in het ondersteuningsteam Energie en de Innovatieve Aanpakken. Als
NMZH hebben wij de innovatieve aanpak voor de energieregio Rotterdam en Goeree Overflakkee
ondersteund met data-analyses voor Vlaardingen, Barendrecht en Rotterdam-Alexander. Daarnaast
zijn wij betrokken geweest bij de VNG pilot Regionale Energie Strategie Hollands Midden en hebben
deel uitgemaakt van de stuurgroep voor deze pilot. NMZH werkt daarbij samen met Bespaarlokaal en
met UNETO/VNI, OnderhoudNL en Bouwend Nederland.

3.4.4 Duurzame Aanbieder
Uit het onderzoek ‘Klantreis energiebesparing woningeigenaren’ dat PwC in opdracht van de VNG
heeft uitgevoerd is de conclusie getrokken dat een breed gedragen en herkenbare standaard voor
eigenaar/bewoners nodig is om te helpen en vertrouwen te bieden bij de keuze voor een leverancier,
aannemer en installateur bij investering op het gebied van energiebesparing en energieopwekking in
de eigen woning. Zowel de klant als de aanbieders hebben belang bij duidelijkheid en transparantie
over de aanbodzijde en de bedrijven die hun diensten aanbieden.
OnderhoudNL, Bouwend Nederland en UNETO-VNI hebben daarnaast de ambitie om hun leden te
ondersteunen in het vergroten van de markt voor energiebesparing door eigenaar/bewoners. Een
van de maatregelen om dat te bereiken is het opstellen van een ideaalprofiel van een duurzame aanbieder. Door het tot nu toe ontbreken daarvan worden marktkansen gemist en ontstaat ook lokaal
een wildgroei aan lijstjes van ‘duurzame aanbieders’, waarvan regionale en landelijke spelers last ondervinden.
In 2017 hebben OnderhoudNL, Bouwend Nederland, UNETO-VNI en de NMZH met ondersteuning
van PwC gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw profiel Duurzame Aanbieder dat de door de
eigenaar/bewoners gevraagde duidelijkheid en transparantie over de aanbodzijde en de bedrijven
die hun diensten aanbieden kan leveren. Begin dit jaar is hiervoor een profiel- en uitvoeringsdocument Duurzame Aanbieder vastgesteld. Om het profiel Duurzame Aanbieder nu in de markt te brengen en te verbinden met de (landelijke) campagnes, initiatieven voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en de ontwikkeling van regionale product-markt-combinaties bij de 29 regionale
energieloketten, hebben OnderhoudNL, Bouwend Nederland en UNETO-VNI aan Bespaar Lokaal gevraagd om op basis van een 3-jarig financieel meerjarenplan de lancering en exploitatie van het profiel Duurzame Aanbieder te gaan doen en dat de komende 2 jaar verder uit te bouwen tot een financieel zelfstandig onderscheidend profiel voor de aanbodzijde voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor is in 2017 een overeenkomst gesloten tussen Bespaar Lokaal, BNL,
UNETO-VNI en OnderhoudNL. Doel is om vanuit de gezamenlijke doelstelling met het profiel Duurzame Aanbieder een extra inzet te kunnen leveren gericht op het vergroten van het aandeel energiebesparing in de gebouwde omgeving. Vanuit de samenwerking met Bespaar Lokaal blijft de NMZH
ook hierbij betrokken.
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3.5

Natuur & Landschap

3.5.1 Tijdelijke natuur
In 2017 heeft de NMZH de opdracht van de provincie Zuid-Holland op het gebied van tijdelijke natuur
afgerond. In het voorjaar van 2017 heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden die georganiseerd
werd door de provincie en de Omgevingsdienst Midden-Holland met een bijdrage van onder andere
de NMZH. Het doel hiervan was kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar te inspireren. Diverse gemeenten waren op deze bijeenkomst aanwezig.
In het najaar van 2017 zijn een aantal gemeenten benaderd waar kansen leken te liggen voor tijdelijke natuur. Enkele gemeenten gaven aan dat deze kansen inmiddels niet meer aan de orde waren,
omdat de betreffende terreinen op korte termijn bebouwd zouden gaan worden. Vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn kwam eind 2017 wel een positief bericht. In 2018 wordt daarom verder
verkend of er in deze gemeente tijdelijke natuur gerealiseerd kan worden. Ook is na afronding van de
opdracht van de provincie aan de NMZH met betrekking tot tijdelijke natuur een vervolg opgezet.
Daarin gaat de NMZH inspirerende voorbeelden van tijdelijke natuur uitwerken, een analyse maken
van de biodiversiteitseffecten van tijdelijke natuur, en grondeigenaren die met tijdelijke natuur aan
de slag willen adviseren. Eind 2017 is een start gemaakt met deze activiteiten.

Foto: Marijke Verhagen (Saxifraga)
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3.5.2 Samenwerking Natuur- en Landschapsorganisaties
Bescherming kustlandschap
Op 21 februari 2017 hebben 60 partijen waaronder de NMZH (namens de coalitie Bescherm de Kust)
het Kustpact ondertekend. Met het Kustpact zijn nu afspraken vastgelegd voor de verdere bescherming en de ontwikkeling van de kust. Het komt nu aan op de implementatie van de gemaakte afspraken en het bewaken van dit proces. Voor de NMZH betekent dit dat wij samen met de provincie willen optrekken bij de implementatie en voor zo ver nog nodig bij de verdere uitwerking van de kustvisie en zonering en de totstandkoming van de strategische agenda kust. Vanuit die rol blijven wij gemeenten volgen bij de vergunningverlening en actualisering van het gemeentelijk beleid en ruimtelijk
kader.
Indien nodig zullen wij bij substantiële afwijkingen gemeenten aanspreken op de in het Kustpact gemaakte afspraken en waar gewenst overheidspartijen ondersteunen bij afwegingen of een concrete
ontwikkelopgave. De NMZH neemt deel aan de rondetafelgesprekken - bestuurlijke en ambtelijke
overleggen die landelijk en/of provinciaal worden georganiseerd.
Omdat de vergunningen voor strandhuisjes bij Kijkduin niet in lijn zijn met de geest van het kustpact
en een aantasting vormen van het grotendeels ongeschonden landschap bij de Zandmotor, heeft de
NMZH met de andere relevante natuurorganisaties bezwaar en beroep aangetekend tegen deze vergunningen. De vergunningen zijn echter ingetrokken omdat het beroep van de gemeente tegen eerder afgegeven en door de rechtbank vernietigde vergunningen gegrond werd verklaard. Ook tegen
Brouwerseiland zijn juridische procedures gestart. Daarnaast is er steeds afstemming geweest met
de Bescherm de Kust partners naar aanleiding van de gezamenlijke campagne.

Taskforce Wet Natuurbescherming
In de taskforce Wet natuurbescherming werken diverse natuurorganisaties op landelijk niveau samen rond de Wet natuurbescherming. Eerst richtte deze samenwerking zich op de lobby inzake de
besluitvorming over de Wet natuurbescherming. Na de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 is besloten deze samenwerking vast te houden en te richten op de implementatie van de Wet natuurbescherming door de provincies. De landelijke Natuur en Milieufederaties
nemen deel aan deze taskforce via de NMZH en de Natuur en Milieufederatie Limburg. In 2017 heeft
de taskforce een opzet en plan van aanpak gemaakt om de implementatie en uitvoering van de Wet
natuurbescherming in de verschillende provincies te kunnen analyseren.

3.5.3 Faunabeheer
Eind 2015 kreeg de NMZH diverse signalen vanuit haar netwerk dat het ontheffingsbeleid van de provincie bij faunabeheer te ruimhartig was, met onacceptabele negatieve effecten voor de natuur tot
gevolg. De NMZH is daarom diverse bezwaar- en beroepsprocedures tegen deze ontheffingen gestart. In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
 Bezwaar tegen goedkeuring van diverse faunabeheerplannen voor ekster, roek, kauw, zwarte
kraai, vos. Dit bezwaar is helaas om procedurele redenen ongegrond verklaard. De NMZH is
tegen dit besluit op bezwaar niet in beroep gegaan.
 Bezwaar tegen doden van ganzen door vergassing. In het besluit op bezwaar zijn de voorwaarden voor vergassing op diverse punten aangescherpt, waarmee deels tegemoet is gekomen aan de kritiekpunten van de NMZH.
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Rechtbankzitting over beroep NMZH in 2016 tegen ontheffing voor het doden van roeken.
De rechter verklaarde het beroep van de NMZH gegrond en heeft de ontheffing vernietigd.
De FBE is hiertegen eind 2017 in hoger beroep gegaan.
Stevige lobby richting Provinciale Staten om een nieuw faunabeheerplan smient niet goed te
keuren. Tegen deze goedkeuring heeft de NMZH bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd die door de rechter is toegewezen.
Rechtbankzitting over het beroep van de NMZH tegen een ontheffing voor het afschot van
winterganzen. In haar uitspraak heeft de rechter het beroep van de NMZH ongegrond verklaard. De NMZH is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.
Rechtbankzitting over het beroep van de NMZH tegen een besluit op bezwaar met betrekking tot het doden van zomerganzen. De rechter heeft het beroep van de NMZH ongegrond
verklaard. De NMZH is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.
Rechtbankzitting over het beroep van de NMZH tegen een besluit op bezwaar met betrekking tot het doden van zomerganzen. De rechter heeft het beroep ongegrond verklaard, de
NMZH is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

3.5.4 MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag
In 2016 is er door Rijk, provincie en regio een MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport) 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 heeft vanuit de aspecten
landschap, leefomgevingskwaliteit en milieu in de stedelijke omgeving en het buitengebied en de natuurwaarde in het ontwerpend onderzoek een bijdrage geleverd. Daarbij heeft de NMZH haar eigen
kennis ingebracht en inbreng opgehaald vanuit haar netwerk. Het MIRT-onderzoek werd medio 2017
afgerond. De NMZH kon zich goed vinden in de conclusies, waarin veel aandacht is voor het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving.

3.6

Water

3.6.1 Coalitie Delta Natuurlijk
Doel is om meer natuur te realiseren door koppelingen tussen waterveiligheid en natuur. Ook is het
streven de natuur te versterken door een verbetering van de waterkwaliteit. In de Zuidwestelijke
Delta gebeurt dit door zout in de Grevelingen te laten en door het realiseren van half-open tot open
armen in de Delta voor het terugbrengen van dynamiek en zoet–zout-gradiënten. De NMZH heeft
samen met Bureau Stroming en Stichting ARK een concept ontwikkeld om de Biesbosch 1/3e te vergroten, zowel in het Zuid-Hollandse, als het Brabantse deel. De NMZH heeft deelgenomen aan overleggen en bijeenkomsten met de Coalitie Delta Natuurlijk. Ook is er met Dunea en HH Delfland verkend of er mogelijkheden zijn om aandacht te vragen voor de noodzaak van het terugdringen van de
vervuiling van het oppervlaktewater als gevolg van lozingen van bestrijdingsmiddelen. Het doel is
daarover in 2018 een symposium te organiseren.

3.6.2 Overleg waterschappers geborgde zetels natuur
In de algemene besturen van de waterschappen zijn er geborgde zetels voor de natuurterreinen. Het
is van belang om het contact met deze waterschappers te onderhouden en uit te wisselen welke
kwesties er spelen zodat de waterschappers de belangen van de natuurterreinen op een goede ma-
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nier kunnen behartigen en wij aangesloten blijven bij wat er in de waterschappen speelt. De problemen met vervuiling van het oppervlaktewater door landbouwgif, nitraat en fosfaat hebben hierbij in
het bijzonder de aandacht.
Afgesproken werd om een keer per jaar een overleg te organiseren tussen het NLO en de waterschappers van de geborgde zetels natuur. In het NLO-directeurenoverleg is echter besloten dat er te
weinig animo voor dit overleg bestond. Er wordt daarom gekeken of en hoe hier een andere invulling
aan gegeven kan worden.

3.6.3 Groene Peiler Nationaal Park Hollandse Duinen
In 2016 werd Nationaal Park Hollandse Duinen door het Nederlands publiek gekozen als een van de
drie mooiste natuurgebieden van Nederland. In opdracht van Stichting Duinbehoud deed de Natuur
en Milieufederatie Zuid-Holland in 2017 onderzoek naar hoe bezoekers het Nationaal Park ervaren
en hoe zij de toekomst van Hollandse Duinen zien. Dit onderzoek betrof een digitale enquête die
door ruim 750 respondenten werd ingevuld. Op basis van een analyse van de resultaten van de enquête heeft de NMZH advies uitgebracht aan Stichting Duinbehoud over de wensen van bezoekers
ten aanzien van het park.

3.7

Overig

3.7.1 Nacht van de Nacht
Nederland is een van meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild
door inefficiënte verlichting. Belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten duister blijven.
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 2017 vond de
Nacht van de Nacht op 28 oktober plaats. Deze editie was weer groter dan ooit met 500 activiteiten
en 45.000 bezoekers. In Zuid-Holland werden 44 activiteiten georganiseerd.

Foto: Natuur en Milieufederaties
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3.7.2 C02 bank
Vanuit de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord en de Parijse klimaatdoelen heeft de
NMZH ook in 2017 op een innovatieve manier gewerkt aan oplossingen voor klimaatverandering. In
de aanloop naar het nieuwe klimaatakkoord denkt de NMZH samen met partners na over een aanpak richting klimaatneutraliteit en het meer en sneller reduceren van de C0₂ uitstoot in combinatie
met CCU/S. De NMZH is partner in het C0₂ Smart Grid West-Nederland en heeft een bijdrage geleverd aan de CCS routekaart die is aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.
Samen met onze collega’s in Utrecht en Zeeland hebben wij in 2017 vergaand nagedacht over vormen van C0₂ compensatie gekoppeld aan regionale maatschappelijke opgaven. De Trias Energetica,
‘eerst energie besparen, dan energie duurzaam opwekken en de restbehoefte zal in de overgang
naar de fossiel-arme samenleving neerkomen op efficiënt gebruik van ‘schoon-fossiel’, staat daarbij
centraal. Deze benadering is op vergelijkbare wijze relevant voor de C0₂-arme samenleving, energie
besparen is C0₂ vermijden. Het streven naar klimaatneutraliteit van woning tot industrie kost tijd.
Daarom past C0₂-compensatie naast een inzet op besparing en duurzame opwek in een Zuid-Hollandse strategie naar klimaatneutraliteit. Elke burger en elk bedrijf moet in de transitieperiode C0₂
uitstoot kunnen compenseren. Dit denken heeft in Utrecht en Zeeland al eerder geleid tot het oprichten van het Zeeuws Klimaatfonds en de C0₂ Bank Utrecht.
In 2017 is gewerkt aan de inrichten en operationeel maken van de CO2 bank Zuid-Holland. Begin
2018 is de CO2 bank Zuid-Holland statutair opgericht. De NMZH is aangesloten bij de werkgroep rond
de Greendeal Nationale Koolstofmarkt. Een C0₂-bank is gebaat bij een transparante organisatie en
betrouwbare certificering en daar wordt binnen de greendeal aan gewerkt. Eind 2017 heeft de NMZH
een drietal expertmeetings georganiseerd om deze ideeën en uitwerkingen met directe stakeholders
en experts te bespreken. Er wordt nu gewerkt aan het verkennen en opzetten van een proeftuin Valuta voor Veen om met CO2 compensatie bodemdaling in de Zuid-Hollandse veenweidegebieden tegen te gaan. Voor het doorontwikkelen van de CO2 bank Zuid-Holland ten behoeve van het kunnen
opstarten van een proeftuinproject Valuta voor Veen Zuid-Holland heeft de NMZH nu een opdracht
gekregen van de provincie Zuid-Holland.

3.7.3 Groenste Familie van Nederland
De productie van ons voedsel zorgt wereldwijd voor een hoop problemen. Maar liefst 20 tot 35% van
de totale uitstoot van CO₂ is gerelateerd aan de landbouw en overige productie en vervoer van voedingsmiddelen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot in en om het huis of de uitstoot van autorijden en
vliegen. Willen wij de opwarming van de aarde onder de 2˚ C houden dan zullen wij ook onze voedselketen moeten aanpassen. De NMZH wil werken aan een voedselsysteem dat vol te houden is voor
onszelf en de generaties na ons. We zullen toe moeten naar een radicaal andere manier van produceren en consumeren. Dit sluit aan bij de inzet van de provincie bij het voedselfamilieprogramma. De
NMZH maakt deel uit van dit provinciaal netwerk.
Een transitie naar meer voedsel uit de streek, uit het seizoen en duurzaam/biologisch geproduceerd
is gewenst. Meer lokaal eten levert een positieve bijdrage aan het klimaat (minder vervoer, minder
gebruik van fossiele brandstoffen), aan de regionale economie (betere prijs voor de boer door minder tussenhandel). En lokaal voedsel is een goede manier om een transparante, kortere voedselketen
te bewerkstelligen.
Meer begrip voor de herkomst van ons eten en de mensen die het maken zijn voorwaarden voor een
gezonde en duurzame inrichting van de voedselketen. Op deze manier kan voedsel van dichtbij ook
een belangrijke rol gaan spelen bij de zorg voor natuur en landschap in de directe leefomgeving.
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In 2017 heeft de NMZH hiervoor het initiatief De Groenste Familie van Zuid-Holland genomen. De
provincie Zuid-Holland kent veel initiatieven in de korte keten. Het aantal consumenten dat bewust
kiest voor voedsel uit eigen regio neemt toe. Op een aantal plekken vinden lokale producten hun
weg via winkels, zorginstellingen, horeca. Maar nog niet in die aantallen dat voldoende massa ontstaat om de korte keten in Zuid-Holland goed verder te ontwikkelen tot een serieus alternatief. De
afgelopen jaren is veel inzicht gekregen in deze ontwikkeling. Dit inzicht willen wij verbinden met een
aanpak gericht op het vergroten van de afzet van regionaal geproduceerd voedsel. Van (over)denken
naar handelingsperspectief bieden en doen. Met de Groenste Familie van Zuid-Holland willen wij
hiervoor een proeftuin creëren in Zuid-Holland. In 2017 is hiervoor door de NMZH samen met veel
andere partijen een POP3 aanvraag ingediend. Na toekenning zal het project vanaf 2018 worden uitgevoerd.

3.7.4 Kansen voor West
De NMZH is lid van het Comité van Toezicht (CvT) ‘Kansen voor West’. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (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 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
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 heeft ook in
2017 in het CvT een bijdrage in het toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit van de uitvoering van
het programma geleverd. Daarbij leggen wij een sterk accent op de mate waarin duurzaamheid is
verankerd in het programma en de individuele investerings- en projectaanvragen.
Er vonden verspreid over het jaar een aantal vergadering plaats in combinatie met tussentijdse
schriftelijke consultaties. Daarnaast worden bedrijven die ondersteuning vanuit het programma hebben gekregen bezocht om kennis te nemen van het uiteindelijke resultaat en om met het bedrijf hierover verder in gesprek te komen.
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4

Verantwoording Raad van Toezicht

4.1

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2017 uit 9 leden en een voorzitter. 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.
Op 21 februari 2017 zijn Karin Husmann en Pieter Hordijk toegetreden tot de Raad van Toezicht. Op
28 november 2017 heeft de Raad van Toezicht besloten om nog een extra lid toe te voegen met een
financiële achtergrond. Rutger Klei is hiervoor benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden:
 Pieter van Alphen, voorzitter


o
o
o
o

Functie: Algemeen directeur Techneco Beheer BV
Nevenfuncties:
Voorzitter Katholieke Stichting Jongerenbelangen (Charitiatief fonds)
Voorzitter RvT Stichting Katholiek Verzorgingshuis Waalsdorp
Bestuurslid Dutch Heatpump Association
Lid Adviesraad Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken

 Rob van de Laar, auditcommissie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nevenfuncties:
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
Lid van Stichting Rood Groen Geel (ADO Museum)
Lid Auditcommissie RVO (Regionale Voetbal Opleiding)
Lid Raad van Toezicht Stichting Bespaar Lokaal
Voorzitter Stichting Parkinson Gala

 Karel Mulder



Functie: professor aan TU Delft en Hogeschool Haaglanden
Nevenfuncties:
o Adviseur Instituut Duurzame Ontwikkeling in Brugge
o Adviseur Atelco in Vught

 Rob Schröder


o

Nevenfuncties:
Lid van informele milieuwerkgroepen in Gouda (o.a. Ver Milieudefensie Gouda)

 Loes Schutte-Postma, vertrouwenspersoon personeel


Nevenfuncties: geen

 Chris Enthoven

o
o

Functie:
Senior Advisor Public Finance and Social Development Wereld Natuur Fonds (WNF)
Program Manager Sustainable Finance Wereld Natuur Fonds (WNF)

 Leen van der Sar


o
o
o

Nevenfuncties:
Voorzitter Bomenstichting
Onafhankelijk voorzitter selectiecommissie Leader
Secretaris Stichting Groene Hart

 Karin Husmann
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Functie: Business Development Manager, Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Nevenfuncties:
o Voorzitter Raad van Toezicht Erasmuscollege te Zoetermeer

 Pieter Hordijk


Nevenfuncties: geen

 Rutger Klei, auditcommissie



Functie: directeur Klei Organisatie Advies
Nevenfuncties:
o Bestuurslid Gezondheidscentrum Mathenesserlaan
o Scriptiebegeleider RC/EMFC opleiding Erasmus School of Accounting and Finance (ESAA)

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn daarna
maximaal 2 maal hernoembaar. Ultimo het boekjaar is het volgende rooster van aftreden van toepassing:
Naam
Rob van de Laar
Rob Schröder
Karel Mulder
Loes Schutte-Postma
Pieter van Alphen
Leen van der Sar
Chris Enthoven
Pieter Hordijk
Karin Husmann
Rutger Klei

Functie
Auditcommissie
lid Oost
Lid
Lid
voorzitter
lid West
Lid
lid Zuid
lid Rijnmond
Audticommissie

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
21-02-2017
21-02-2017
28-11-2017

Aftreden/Verkiesbaar
2015
2016
2017
HKC
HKA
HKC
HKC
HKC
GA
GC
GA
GA
GC

2018

2019

A
A
A
HKC
HKA
HKC

A = Afgetreden of Einde zittingsduur
GC = Gekozen Coöptatie
GA = Gekozen voordracht Raad van Aangesloten Organisaties
H = Herkozen
HKC = Herkiesbaar voordracht Coöptatie
HKA = Herkiesbaar voordracht Raad van Aangesloten Organisaties

4.2

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 meerjarenbeleidsplan 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 2017 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.
Dit jaar is de heisessie ook benut om het bestuursmodel en de toezichthoudende functie te evalueren. Hiervoor heeft een onafhankelijke deskundige een Toezichtscan uitgevoerd.

4.3

Wat stond verder op de agenda

In 2017 is op verschillende momenten extra aandacht besteed aan het financieel beleid en de achterblijvende inkomstenverdiencapaciteit voor 2017. Ook is anticiperend op de nieuwe wet- en regelgeving aandacht besteed aan de manier waarop de NMZH omgaat met de registratie van persoonsgegevens en databeveiliging. Eind 2018 heeft de Raad van Toezicht opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om een toezichtscan uit te voeren op de organisatie, het besturingsmodel en financieel
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2020
A

HKA
HKA
HKC

technisch beleid. In de heisessie op 10 december heeft de Raad van Toezicht hierbij uitgebreid stilgestaan en samen met de directeur het advies uit de toezichtscan besproken.

4.5

Verantwoordingsverklaring

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. Daarnaast hanteren
Directie en Raad van Toezicht 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 op van de vereniging Goede Doelen Nederland.
De Raad van Toezicht leden hebben allen in een verklaring de volgende principes onderschreven:

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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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.

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.
 De manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van
belanghebbenden is als volgt:
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• 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
 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.

4.6

Bezoldiging Raad van Toezicht en directeur

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor de door hun uitgevoerde activiteiten. Waar nodig kan een vergoeding worden verkregen voor gemaakte kosten maar pas na hiet
indienen van een declaratie hiervoor.
De bezoldiging voor de directeur is In 2016 voor het laatst door de Raad van Toezicht besproken en
vastgelegd. Deze is gewogen met inachtneming van de regeling beloning directeuren goede doelen
Op basis van de criteria van deze regeling heeft de Raad van Toezicht de directeursfunctie gescoord
en de categorie indeling bepaald. Bij deze beoordeling zijn ook de salarissen van de directeuren van
de andere natuur en milieufederaties betrokken. De Raad van Toezicht heeft de functiezwaarte bepaald op 345 punten en de functie ingedeeld in categorie F. Voor de details van de bezoldiging verwijzen wij naar pagina 42 van de jaarstukken

Foto: Mark Zekhuis (Saxifraga)
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5

Financiële Verantwoording

5.1

Algemeen

Na een succesvol 1e jaar zonder vaste bijdrage leek 2017 op dezelfde voet te beginnen echter gaandeweg het jaar werd duidelijk dat continuering van het succes van 2016 niet mogelijk bleek. De portefeuille met opdrachten was goed gevuld maar vertragingen in afhandeling gecombineerd met onverwachte afwijzingen zorgden er uiteindelijk voor dat in het boekjaar onvoldoende inzet te gelde
kan worden gemaakt. Dit gecombineerd met een situatie van een medewerker met langdurig verzuim heeft uiteindelijk geleid tot het tekort over 2017. Met het vooruitzicht van 2018 waar, door de
vertragingen in 2017, al de nodige projecten zijn vastgelegd en de overall acquisitie opgave fors minder is dan begin 2017 zien wij die toekomst positief en beschouwen het verlies van 2017 als een eenmalige tegenvaller.
Door vertrek van een tweetal medewerkers is daarnaast begin 2018 het team versterkt met nieuw
elan en wordt er volop gewerkt aan de uitdagingen waar we in Zuid-Holland voor staan.

5.2

Financiële resultaten

De staat van baten en lasten over 2017 sluit met een tekort wat als volgt is opgebouwd:
Aan baten hebben wij ontvangen
Aan de verschillende doelstellingen hebben wij besteed
Hieruit resulteert een tekort van
Aan voordelige overige resultaten is behaald
Tekort

€ 458.617
€ 574.572
€ (115.955)
€
202
€ (115.753)

De overige resultaten, zoals ook te lezen in de jaarrekening bestaan uit het saldo van de financiële
baten en lasten. Bijzondere baten hebben zich niet voorgedaan in het boekjaar.
Als we nader inzoomen op de resultaten afgezet tegen de begroting dan ziet dat er als volgt uit:

Realisatie
2017
€
BATEN
Particulieren
Loterijorganisaties
Subsidies van Overheden
Andere organisaties zonder
winststreven
Overige baten
Financiële baten en lasten

LASTEN

Begroting
2017
€

Verschil ten opzichte
van de begroting
Voordelig
Nadelig
€
€

1
132
110

131

1
1
110

216

502

286
1
1

459

1
1
635

575

613

38
150

SALDO

23

(116)
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288
(150)
138

Toelichting
Zoals hiervoor al benoemd konden wij het jaar 2017 niet afsluiten zoals verwacht. Verschillende externe factoren waarop wij onvoldoende invloed hebben kunnen uitoefen waren hieraan debet. Wij
starten 2017 met een acquisitie-opgave van € 374.000. Vanaf het begin liep dit moeizaam. Dit werd
nog versterkt door langdurige ziekte van een medewerker en de lange doorlooptijd tussen offerte en
uiteindelijk opdrachtverlening. Voor een deel was de verwachting dat wij dat in de tweede helft van
2017 konden corrigeren. Maar helaas liep dit in het laatste kwartaal anders en sluiten wij af met een
tekort over 2017.
Baten
De baten vallen lager uit dan begroot, mede doordat een aantal activiteiten die begroot waren niet
zijn doorgegaan. Dit leverde onverwachte tegenvallers op. Ook konden een aantal project maar gedeeltelijk van start. Voor de ontwikkeling van de CO2 Bank Zuid-Holland was een bedrag van €
65.000 begroot maar daar hebben wij uiteindelijk maar zo'n € 12,000 van kunnen realiseren in 2017.
Er zijn ook zeker positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo hebben wij mogen werken aan het ophalen
van inbreng uit het netwerk t.v.b. de natuurvisie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving. Zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het streefbeeld van het Buitenland van Rhoon. Ook hebben we in samenwerking met Stichting Duinbehoud gewerkt aan de ondersteuning bij de ontwikkeling van Nationaal
Park Hollandse Duinen. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben echter onvoldoende de 'gemiste' opbrengst kunnen compenseren.
Lasten
De totale lasten liggen lager dan begroot. In het lopend jaar toen steeds duidelijker werd dat de baten tegenvielen hebben wij de kosten waar dat nog mogelijk was teruggebracht tot het minimum
wat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en het draaiend houden van de organisatie.
Het langdurig ziekteverzuim is zo veel mogelijk binnen de bestaande formatie opgelost in 2017. Voor
2018 is gekozen voor extra inzet omdat anders de werkdruk langdurig te hoog wordt en daarmee ook
het risico op extra uitval binnen de bestaande formatie kan ontstaan. Ook was dit nodig om de inzet
voor projecten te kunnen realiseren en zo verder verlies aan inkomsten in 2018 te voorkomen door
stagnatie van de uitvoering van deze projecten.

5.3

Risicobeheersing

De Raad van Toezicht heeft in 2014 het kader vastgesteld voor de risicobeheersing bij acquisitie en
uitvoering. Door het wegvallen van de provinciale boekjaarsubsidie is er een toegenomen belang
voor de eigen fondsenwerving en de ontwikkeling van producten en diensten. Het belang van een
goede interne risicobeheersing is hierdoor toegenomen. Naast de primaire administratievoering is er
extra aandacht voor de risico´s bij het verkrijgen van middelen en acquisitie van projecten, de monitoring van de voortgang van projecten en de projectadministratie. De toezichtscan die in 2017 in opdracht van de Raad van Toezicht is uitgevoerd geeft aan dat het bestuursmodel, het financieel technisch beleid en financieel management ´state of the art´ zijn ingericht. Het risico zit vooral in het achterblijven van acquisities t.o.v. de begroting. Met opdrachtgevers zal de doorlooptijd van offerte tot
opdrachtverlening goed bewaakt moeten worden en wanneer uitloop dreigt zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt. Tevens worden de doorlopende risico’s middels managementrapportages inzichtelijk gemaakt en periodiek besproken met directie en Raad van Toezicht zodat de organisatie tijdig kan bijsturen indien de analyses daar aanleiding toe geven.
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5.4

Postcode Loterij

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen jaar
naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen,
groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De ruim 357 miljoen euro die de Postcode Loterij dit jaar doneert aan goede doelen is verdeeld onder 112 organisaties. In totaal heeft de loterij
sinds 1989 ruim 5,4 miljard euro geschonken aan goede doelen.

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. “Wij 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

5.5

Beleggingen

De organisatie heeft haar overtollige geldmiddelen alleen geparkeerd op spaarrekeningen met een laag
risico. Beleggen met hoger risico wordt niet acceptabel geacht.
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5.6

Kosten en bestedingspercentage baten

De natuur en milieufederatie Zuid-Holland kent geen fondsenwervende activiteiten in de enge zin van het
woord. Een deel van haar inkomsten verkrijgt zij als kansspelbegunstigde vanuit de Nationale Postcode
loterij zoals hiervoor ook aangegeven. In strikte zin is een percentage voor kosten van fondsenwerving
dan ook niet van toepassing maar 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.

5.7

Reserves en vermogen

Per 31 december bedroeg het eigen vermogen van de stichting € 244.916 wat volledig is opgenomen in
een continuïteitsreserve zoals ook zichtbaar is gemaakt in de jaarrekening over het boekjaar 2017..
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. Door CBF is
toegestaan dat hiervoor 1,5 jaar wordt gehanteerd en daarmee blijft de stichting ruim binnen de gestelde
norm.

5.8

Doorkijk naar het jaar 2018

In de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting voor het boekjaar 2018 is nog een bedrag van
€ 163.000 opgenomen als nog te verwerven middelen om de begroting te realiseren op het niveau zoals
dat nu is uitgewerkt. Dat is fors minder dan de € 374.000 die begin 2017 nog openstond als binnen te halen en biedt aarmee perspectief dat het boekjaar 2018 wel volgens verwachting kan worden afgesloten.
In de begroting 2018 zitten een aantal vaste waarden opgenomen maar er zal ook weer behoorlijk ingezet worden op energiebesparing en CO2 reductie. Met ondersteuning van de provincie Zuid-Holland hebben we de oprichting van CO2 Bank Zuid-Holland kunnen bewerkstelligen en wordt hard gewerkt om dit
operationeel te krijgen zodat deze een bijdrage kan gaan leveren aan de doelstellingen rondom CO2 reductie en compensatie. Verder wordt gewerkt aan het project 'Groenste familie van Zuid-Holland' waarin
we samen met andere partijen proberen te stimuleren dat meer consumenten gaan eten uit eigen landschap. Wij willen daarvoor de korte keten in Zuid-Holland gaan versterken. Daarbij willen wij de zorg om
het landschap verbinden met een eerlijke prijs voor een eerlijk product van de boer en consumentengedrag. Dit traject wordt mogelijk gemaakt door POP3 middelen die vanuit de provincie beschikbaar wordt
gesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met Bespaar Lokaal gewerkt aan de uitbouw van het label
Duurzame Aanbieder. Een middel waarmee de consument meer ondersteuning krijgt bij het realiseren
van verduurzaming van zijn of haar woning. Als we de beoogde projecten kunnen realiseren sluit de exploitatie 2018 met een positief resultaat.
De begroting voor 2018 (zie volgende pagina) sluit met een positief resultaat en ziet er als volgt uit:
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Begroting
2018
€
Uitgaven
Projectkosten direct
Personeelskosten (vaste dienst)
Inhuur derden
Reis- en verblijfkosten
Voorlichting en presentatie
Overige kosten

370.500
5.000
5.000
5.000
385.500

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

477.000
(370.500)
2.750
5.500
47.500
35.450
2.500
32.900
850
233.950

Totaal uitgaven

619.450

Inkomsten
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Rentebaten

126.000
103.000
395.000
250

Totaal Inkomsten

624.250
Resultaat
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4.800

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017
(na bestemming resultaat)
31-12-2017
€

31-12-2016
€

Actief
Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa:
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

68.164
211.945

Liquide middelen

122.022
209.447
280.109

331.469

111.596

148.153

391.705

479.622

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Passief
Eigen vermogen
Reserves:
Continuïteitsreserve
Overige reserves

244.916
0

330.712
29.957
244.916

360.669

Schulden op korte termijn
Leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
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6.842
52.117
87.830

2.706
27.209
89.038
146.789

118.953

391.705

479.622

Staat van Baten en Lasten
Realisatie
2017
€

Begroot
2017
€

Realisatie
2016
€

BATEN
Baten van particulieren

512

-

-

Baten van loterijorganisaties

132.378

130.800

169.840

Baten van subsidies van overheden

110.013

-

138.471

Baten van andere organisaties zonder winststreven

215.714

501.880

341.491

Som van de geworven baten

458.617

632.680

649.802

-

1.000

-

458.617

633.680

649.802

Samenwerking
Duurzame bedrijvigheid
Energie transitie
Energieke samenleving
Gebiedscoördinatie en ontwikkeling
Groene leefomgeving
Strategische thema's

51.301
106.938
66.765
110.110
41.624
183.768
14.066

54.844
114.323
71.375
117.714
44.499
196.459
15.037

73.380
46.063
87.173
134.242
92.630
196.442
19.334

Totaal besteed aan doelstelling

574.572

614.250

649.264

-

-

-

19.430

538

1.000

1.197

(115.753)

20.430

1.735

(85.796)
(29.957)
(115.753)

20.430
20.430

1.735
1.735

Overige baten
Som van de baten

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie *
Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Bestemming
Continuiteitsreserve
Overige reserves

(115.955)
202

* 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 2017 afgenomen met € 36.557. Ook in 2016 was sprake van
een afname groot € 72.832. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van de kasstromen.

2017

2016

€
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Tekort/overschot

€

(115.753)

1.735

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

51.360
27.836

(80.380)
5.813

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

79.196
(36.557)

(74.567)
(72.832)

Kasstroom uit operationele activiteiten

(36.557)

(72.832)

Netto kasstroom
Mutatie geldmiddelen

(36.557)
(36.557)

(72.832)
(72.832)

De afname is met name het gevolg van het verlies in het boekjaar en wordt gunstig beinvloed
door een verlaging van de 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
De reserves maken het voor de 'gever' mogelijk, om te beoordelen welk bedrag van de reserves dienen als
buffer voor onverwachte tegenvallers.
Onder de reserves 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
Geworven baten
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.
Baten van loterijorganisaties
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.
Baten van subsidies van overheden
Subsidies van overheden worden als bate verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen
worden ontvangen en dat de organisatie zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Ontvangen
voorschotten waar in het boekjaar nog geen lasten tegenover staan worden als vooruit ontvangen bedragen
onder de kortlopende schulden opgenomen.
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.
De directe projectkosten zijn de kosten welke direct en specifiek zijn toe te rekenen aan een project.
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.
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

31-12-2017 31-12-2016
€
€
Vorderingen
Debiteuren:
Debiteuren

68.164

122.022

14.218
202
12.161
23.453
146.001
15.910
211.945

32.000
1.197
7.594
166.819
1.837
209.447

Overige vorderingen en overlopende activa:
Te vorderen bijdragen De Natuur en Milieufederaties
Rente
Vooruitbetaalde bedragen
Uitkering ziekteverzuim verzekering
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

31-12-2017 31-12-2016
66.394
40.991
614
771
44.588
106.391
111.596

148.153

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

2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

330.712
(85.796)

328.977
1.735

Stand per 31 december

244.916

330.712

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 reserves:

2017
€

2016
€

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

29.957
(29.957)

Stand per 31 december

0

29.957
29.957

De overige reserves 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

31-12-2017 31-12-2016
€
€
6.842

2.706

31-12-2017 31-12-2016
€
€
40.402
17.709
11.715
9.500
52.117
27.209

31-12-2017 31-12-2016
€
€
Overige schulden en overlopende passiva:
Vakantiegeldverplichting
Vakantiedagenverplichting
Te betalen accountants- en administratiekosten
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen
Te betalen personeelskosten
Nog te betalen projectkosten
Overige schulden

15.882
12.316
9.700
42.480
1.096
5.526
830
87.830

13.465
7.665
9.345
17.014
7.680
27.688
6.181
89.038

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 oorspronkelijke contract loopt tot 1 januari 2020 en de
jaarlijks hiermee gemoeide huurlast bedraagt € 40.500.
Inmiddels heeft de verhuurder het contract per 1 januari 2019 opgezegd en is de stichting derhalve op
zoek naar vervangende kantoorruimte per die datum.
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
2017
€

Begroot
2017
€

Realisatie
2016
€

BATEN
Baten van particulieren
Donaties

Baten van loterijorganisaties
St. De Natuur en Milieufederaties
St. Natuur en Milieu

512

-

-

512

-

-

132.378
132.378

130.800
130.800

169.840
169.840

Het percentage van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de
Nationale Postcode Loterij bedroeg in 2017 94,6% (2016: 95,2%).
Baten van subsidies van overheden
Tijdelijke subsidies:
Provincie Zuid-Holland, POP 3 regelingen *1
Provincie Zuid-Holland, project Taskforce Agrarische Natuur *2
Vrijval subsidies jaaroverschr. projecten

84.023
25.990
110.013

-

138.471
138.471

215.714
215.714

501.880
501.880

341.491
341.491

458.617

632.680

649.802

-

1.000

-

202

1.000

1.197

*1, voor een bedrag van € 43.112 is nog geen beschikking
ontvangen maar bestaat geen twijfel over toekenning en is de
bate derhalve als opbrengst verantwoord
*2, deze subsidie is in het boekjaar definitief vastgesteld

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige activiteiten

Som van geworven baten

Overige baten
Overige baten

Financiele baten en lasten
Rentebaten
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
BESTEDINGEN
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

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

350.200
33.570
5.170
150
7.831

355.000
5.000
5.000
5.000

392.440
72.446
7.749
4.965
5.877

Totaal Projectkosten

396.921

370.000

483.477

Directe projectkosten (cf lastenverdeling per project)

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's)

5,80

*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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5,60

Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten
Lastenverdeling per project
Projecten
Realisatie
2017
€
408.629
33.570
5.170
150
7.831
455.350

Begroting
2017
€
465.500
5.000
5.000
5.000
480.500

Realisatie
2016
€
441.522
72.446
7.749
4.965
5.877
532.559

58.092

1.158
14.475
13.163
3.347
1.221
26.853
913
61.130

3.793
47.478
32.836
3.347
4.002
26.853
913
119.222

2.250
48.500
39.750
2.000
5.650
34.750
850
133.750

2.480
46.270
32.366
2.665
5.559
26.404
961
116.705

11.139

455.013

119.559

574.572

614.250

649.264

100,00%
2,45%
2.927

100,00%
119.559

(119.559)

14.066

574.572

614.250

649.264

Samen

Duurzame

Energie

Energieke

Gebiedscoord

Groene

Strategische

Werking

Bedrijvigheid

transitie

samenleving

en ontwikkeling

leefomgeving

Thema's

€
31.983

€
46.590

2.364
34.347

€
73.786
-

€
63.459
13.042
14

73.786

46.629

76.515

€
25.499
10
2.527
28.036

€
99.896
20.528
2.736
150
5.304
128.614

€
8.987
7
8.994

270
3.384
2.340

469
5.874
4.062

404
5.062
350

460
5.757
3.981

212
2.655
1.836

728
9.115
6.304

92
1.156
800

285

495

427

485

224

768

97

6.279

10.900

6.243

10.683

4.927

16.915

2.145

Totaal Projectkosten

40.626

84.686

52.872

87.198

32.963

145.529

Verdeling Beheer & Administratie
Toerekening

8,93%
10.675

18,61%
22.252

11,62%
13.893

19,16%
22.912

Totale kosten

51.301

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

106.938
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66.765

110.110

7,24%
8.661
41.624

31,98%
38.239
183.768

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

Kengetallen
2017
% 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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79,2%
20,8%

2016
84,8%
15,2%

Totaal
Projecten
€
350.200
33.570
5.170
150
7.831
396.921

2.635
33.003
19.673
2.781
-

Beheer &
Administratie
€
58.429
58.429

-

574.572

Specificatie van de Uitvoeringskosten volgens categoriale indeling (indirecte kosten)

Realisatie
2017
€

Begroot
2017
€

Realisatie
2016
€

Salarissen
Salariskosten
Vakantiedagenverplichting
Ontvangen ziekengeld

Sociale lasten
Sociale lasten werkgever
Premie ziekengeldverzekering

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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323.076
4.651
(23.453)
304.274

330.500
330.500

319.225
(2.649)
316.576

50.315
8.128
58.443

55.000
15.500
70.500

50.988
14.117
65.105

27.678

36.000

34.291

2.298
2.090
12.642
1.204
18.234

2.000
10.000
15.500
1.000
28.500

2.791
495
6.832
14.556
876
25.550

408.629

465.500

441.522

(350.200)

(355.000)

(392.440)

58.429

110.500

49.082

2.240
1.553
3.793

1.500
750
2.250

2.128
352
2.480

Realisatie
2017
€
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
2017
€

Realisatie
2016
€

29.896
11.334
4.432
1.816
47.478

30.000
12.000
5.000
1.500
48.500

29.793
10.683
4.372
1.422
46.270

19.225
709
784
3.713
2.508
3.558
408
1.931
32.836

22.500
750
1.250
4.500
5.000
2.500
1.000
2.000
250
39.750

20.434
678
529
4.290
2.195
2.476
28
1.736
32.366

3.347

2.000

2.665

235
3.767
4.002

1.000
500
4.150
5.650

1.000
634
3.925
5.559

5.195
2.078
19.580
26.853

6.750
2.000
26.000
34.750

4.879
744
20.781
26.404

913
913

850
850

961
961

177.651

244.250

165.787

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 zover passend binnen de door Goede Doelen
Nederland vastgelde normen voor directeuren van goede doelen organisaties. 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

79.439
6.355
nvt
nvt
85.794

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

nvt
14.245
nvt
nvt
14.245

Totaal bezoldiging 2017

100.039

Totaal bezoldiging 2016

98.342

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
C.M. Enthoven
L.E. van der Sar
P. Hordijk
K.C.E. Husmann
R. Klei

voorzitter
auditcommissie
lid
lid
vertrouwenspersoon
lid
lid
lid
lid
auditcommissie

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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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
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
Beëindigings- Jaar
termijn uitkeringen
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
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

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

Ondertekening van het jaarbericht 2017.
Den Haag, 10 juli 2018,

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 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden
op 4 juli 2017. De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgelegd conform
het daartoe gedane voorstel.

Voorstel resultaatbestemming 2017
Door de directie wordt voorgesteld aan het behaalde resultaat de volgende bestemming
te geven:
€
onttrekking aan de continuïteitsreserve
-85.796
ontrekking aan de overige reserves
-29.957
-115.753
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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