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1 Inleiding 
 

Met deze jaarstukken 2018 willen wij u inzicht geven in onze financiële huishouding en onze werk-
zaamheden aan de hand van een geselecteerd aantal activiteiten over 2018. Meer achtergrondinfor-
matie kunt u vinden op onze website www.milieufederatie.nl. 
 
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH heeft de afgelopen jaren een centrale positie 
opgebouwd op het gebied van natuur en milieu in onze provincie. We laten ons zien als 
onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die consequent aandacht vraagt voor een betere balans 
tussen economische en ecologische belangen. Als aanjager, verbinder en innovator voeren wij een 
groot aantal projecten uit die bijdragen aan de voedsel- en energietransitie, de klimaatopgave en de 
kwaliteit van de leefomgeving.  
Vanuit onze onafhankelijke positie en maatschappelijke doelstelling willen wij samen met het Zuid-
Hollandse natuur- en milieunetwerk van 300 lokale en regionale organisaties deze koers verder uit-
bouwen en gaan wij die vastleggen in ons meerjarenbeleidsplan 2020-2025. 
 
2018 heeft extra veel aandacht gevraagd van onze inhoudelijke rol bij de totstandkoming van de 
hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. Tevens hebben wij onze inzet bij de landbouw en voedseltran-
sitie met steun van de provincie verder kunnen uitbouwen. In het inhoudelijk deel van deze jaarstuk-
ken kunt u hier meer over lezen. 
 
2018 is ook het jaar geworden dat wij op zoek moesten naar nieuwe huisvesting voor onze organisa-
tie. De gemeente Den Haag wil in de omgeving van het Den Haag Centraal Station tot verdichting ko-
men door op een aantal locaties woontorens te gaan bouwen. Ook op de locatie van ons kantoor 
moet zo’n woontoren gaan komen. Binnenstedelijk meer woningen bouwen voor de woonbehoefte 
van morgen voorkomt dat er onnodig in de groene ruimte gebouwd moet worden. Een randvoor-
waarde hierbij is wel dat dit niet ten koste mag gaan van het oppervlak binnenstedelijk groen en wa-
ter. Een pleidooi dat wij zelf ook actief uitdragen. Maar het zal u niet verbazen dat het toch wel even 
slikken was. Inmiddels hebben wij andere kantoorruimte gevonden en gaan wij binnenkort verhui-
zen. 
 
2017 en 2018 waren er veel wisselingen in ons team. Ongeveer de helft van ons team is nu ver-
nieuwd. Natuurlijk moesten wij ons werk hierop aanpassen en konden wij de begrootte omzet daar-
door niet realiseren. Maar het creëerde ook nieuwe kansen om weer nieuwe competenties in ons 
team in te brengen. Eind 2018 waren wij weer op volle personele sterkte. 

 
2018 was daarnaast het jaar van afscheid van twee leden van de Raad van Toezicht, Karel Mulder en 
Rob Schröder. Beide traden na vele jaren actief te zijn geweest, eerst als lid van het NMZH bestuur 
en na 2012 als lid van de Raad van Toezicht, af. Wij zijn Karel en Rob veel dank verschuldigd voor hun 
langjarige inzet voor de NMZH. Sinds november 2018 is Rob Schröder aangetreden als voorzitter van 
onze Raad van Aangesloten Organisaties. 
 
Ik wens u veel leesplezier bij deze terugblik en zoals altijd: heeft u ideeën en tips? Of wilt u ons steu-
nen in ons werk? Wij horen graag van u via info@milieufederatie.nl  
 
Alex Ouwehand 
Directeur 

 
 

 

http://www.milieufederatie.nl/
mailto:info@milieufederatie.nl
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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 activitei-
ten 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, na-
tuur en landschap, kustontwikkeling en oppervlaktewater. De NMZH voert deze missie uit in het 
brede maatschappelijke speelveld van bestuurders, ambtenaren, politici, andere natuur- en milieuor-
ganisaties, inwoners, lokale groepen en bedrijven. We spelen daarbij in op actualiteiten en willen een 
aanvullende, verbindende rol spelen. 
 

2.2  Hoe werken wij? 

Milieuvraagstukken worden actief aangepakt en in gezamenlijkheid opgelost. Ons team komt tot pas-
sende 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 verantwoordelijkhe-
den 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 vrijwil-
ligers belangeloos inzetten voor ons gezamenlijke doel. 

 

2.3  Doelstelling 

De NMZH fungeert als sparringpartner en meedenker van overheden en als spreekbuis van samen-
werkingspartijen. We zorgen voor een gestructureerde en gekanaliseerde inbreng van standpunten 
en argumenten, in het bijzonder bij onderwerpen of ontwikkelingen die bovenlokaal spelen en speci-
fiek 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 provin-
cie, 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-Hol-
land. 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, maat-
schappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Samen werken wij aan natuur- en milieuvriende-
lijke oplossingen voor maatschappelijke opgaven.  In deze jaarstukken geven wij u hiervan graag een 
geselecteerd overzicht van 2018. 
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2.5  Bureau  

Het bureau van de NMZH bestaat per 31 december 2018 uit een directeur (0,8 fte), zeven medewer-
kers ( 5,6 fte) en een externe controller (0,2 fte). Onderstaande personen waren op die datum in 
dienst van de NMZH: 
 

 Alex Ouwehand, directeur 

 Bert Bakker, adviseur Duurzame Haven en Industrie 

 Fleur Norbruis, regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie 

 Michael Verhoeckx, regisseur Energietransitie en circulaire economie 

 Susanne Kuijpers, plaatsvervangend directeur & regisseur Ruimtelijke ordening, natuur en land-

schap 

 Judith Kooijmans, Communicatieadviseur 

 Jort van Aken, regisseur Klimaat en Energie 

 Jhaishri Hanoeman, secretariaat 

 Germ van der Werf, controller (extern) 

 
 

2.6  Nevenfuncties directeur 

Naast zijn positie van directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bekleedt Alex Ouwe-
hand de volgende, (on)bezoldigde, nevenfuncties. De inkomsten uit betaalde nevenfuncties komen 
ten goede aan de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. 
 

 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 

 Directeur CO2 Bank Zuid-Holland  

 Lid Borgingscommissie Energieakkoord, voor duurzame groei 

 Lid Commissie Regionale Consultatie Rotterdam The Hague Airport 

 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  

 Stuurgroepen Regionale Energie Strategieën Midden-Holland en MRDH 
 

 
3  Activiteiten 
 
3.1  Circulaire economie 

 
3.1.1 Circulaire economie en toxische stoffen 

Als er over circulaire economie wordt gesproken dan ligt de nadruk vaak op het realiseren van geslo-
ten grondstofstromen. Het ongecontroleerd laten circuleren van grondstoffen zonder aandacht voor 
eventuele aanwezigheid van toxische stoffen kan een ongewenste belasting vormen voor mens en 
milieu bij het vrijkomen van deze stoffen. De NMZH heeft in 2018 op het dossier van circulaire eco-
nomie meer aandacht gevraagd voor de verantwoorde circulaire omgang met toxische stoffen.  
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In 2018 is hiervoor een schriftelijk voorstel ingediend bij de provincie Zuid-Holland gericht op de ge-
zamenlijke vormgeving van een verantwoorde circulaire omgang met (potentiële) Zeer Zorgwek-
kende Stoffen. Het document omschrijft de diverse knelpunten die hiertoe aandringen alsmede de 
diverse kansen die een transitie oplevert.  
 
Voor een technische sessie voor Provinciale Statenleden rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen is de 
NMZH uitgenodigd voor bevraging als een van de deskundigen naast andere partijen. Deze sessie 
was gericht op het informeren van de Statenleden alsmede het verdiepen van hun kennis op het dos-
sier van Zeer Zorgwekkende Stoffen. De NMZH heeft in deze sessie meerdere malen kunnen spreken 
en hierbij aangedrongen op een constructieve gezamenlijke vormgeving van een beleidskader dat 
gericht is op de uitfasering van Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
 
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is de NMZH toegetreden tot 
de stuurgroep ZZS. Deze stuurgroep is georganiseerd vanuit het ministerie van IenW voor de aanpak 
van Zeer Zorgwekkende Stoffen door de betrokken overheden, in samenwerking met het bedrijfsle-
ven. Hoofddoel van het project is om de implementatie van de Zeer Zorgwekkende Stoffen gerela-
teerde wetgeving te verbeteren en zodoende bij te dragen aan het wegnemen van het risico op 
blootstelling aan Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
 
In opvolging van het schriftelijk voorstel aan de provincie zijn stakeholder gesprekken gevoerd met 
andere partijen zoals het ministerie van IenW, RIVM, Unie van Waterschappen, DCMR, Vewin, WECF 
(NGO), Havenbedrijf Rotterdam en De Haagse Hogeschool. Deze gesprekken zijn gericht op netwerk-
vorming en het identificeren van kansen en knelpunten voor gezamenlijke verantwoorde circulaire 
aanpak van toxische stoffen. 

 

 

3.1.2 Symposium Functionele biodiversiteit in glastuinbouw 

Om de duurzame ontwikkeling van de grote glastuinbouwsector in Zuid-Holland verder te ondersteu-
nen heeft de NMZH in 2018 voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een symposium 
over functionele biodiversiteit in de kas en zelfs rondom de kas. Functionele biodiversiteit in teelten, 
zowel sierteelt als groententeelt, kan bijdragen aan meer weerbare gewassen en een duurzamere 
teelt. Een van de mogelijke effecten van de integratie van biodiversiteit in de teelt is dat de inzet van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden verminderd of geheel kan worden voorkomen. 
Voor het organiseren van het symposium heeft de NMZH samenwerking gezocht met InnoPlant, een 
ontwerpbureau op het gebied van holistische plantenteelt. Voor het symposium is partnerschap en 
sponsering gevonden bij Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, 
Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,  
Biobest Nederland en Royal Brinkman. 
 
De voorbereiding is in 2018 uitgevoerd, het uiteindelijk symposium zal worden gehouden op  
12 februari 2019. 
 

 

3.1.3 Kansen voor West 

De NMZH is lid van het Comité van Toezicht (CvT) ‘Kansen voor West’ namens de vier Randstad Na-
tuur- en Milieufederaties. Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier Randstad-pro-
vincies (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 Ne-
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derland, en maakt deel uit van de Europese structuurfondsen, met voor een belangrijk deel financie-
ring 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 operatio-
neel geworden. Doel is regionale economische ontwikkeling gericht te versterken. Uitgangspunt 
daarbij is om dat wat in de vier Randstadprovincies al economisch sterk is, nog verder te versterken 
door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, kennisuitwisseling, aansluiting onder-
wijs-arbeidsmarkt, menselijk kapitaal en duurzame energie. Dit gebeurt door het geven van subsidies 
aan het bedrijfsleven in de regio.  
 
De NMZH leverde in 2018 in het CvT een bijdrage aan het toezicht op de effectiviteit en de kwaliteit 
van de uitvoering van het programma. Daarbij legden wij een sterk accent op de mate waarin duur-
zaamheid 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 werden bedrijven die ondersteuning vanuit het programma heb-
ben gekregen bezocht om kennis te nemen van het uiteindelijk resultaat en met het bedrijf hierover 
verder in gesprek te komen. 
 

 

3.2  Duurzame Haven 

 
3.2.1 Haven en Benchmark Duurzame Zeehavens 

De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa en van grote waarde voor de West-Eu-
ropese en Nederlandse economie. Op wereldschaal is Rotterdam een belangrijk logistiek knooppunt 
met brede verbindingen richting de nationale en internationale chemie, het overige bedrijfsleven en 
de grondstoffenstromen naar het achterland. In 2017 was de goederenoverslag in de Rotterdamse 
haven 467,4 miljoen ton. Voor 2018 is voorzien in een verdere groei van de totale overslag. Voor de 
continuïteit en de concurrentiekracht is het van levensbelang dat de haven en de in de haven geves-
tigde bedrijven zich duurzaam ontwikkelen.  
 
De Rotterdamse haven kenmerkt zich door een groot aanpassingsvermogen. In tegenstelling tot de 
havenvisies van 2010 en 2020 wordt in de Havenvisie 2030 voor het eerst duidelijk nadruk gelegd op 
de intrinsieke verduurzaming van de haven. Een hoge en noodzakelijke ambitie die ook door de Na-
tuur en Milieufederatie Zuid-Holland is onderschreven. Wij waren in 2018 betrokken bij verschillende 
verduurzamingsprojecten in de Rotterdamse haven.  
 
Jaarlijks verschijnt het ‘Port Compass’ een voortgangsrapportage waarin te zien is hoe de ontwikke-
ling van de Rotterdamse haven zich voltrekt richting de afgesproken doelen. Wat naar onze mening 
ontbreekt in deze voortgangsrapportage, is hoe deze Rotterdamse transitie op het gebied van duur-
zame ontwikkeling en klimaatbeleid zich verhoudt tot de inspanningen van de andere relevante zee-
havens in Nederland en West-Europa. Juist deze informatie geeft meer inzicht in het internationale 
speelveld van zeehavens en hun inzet bij verduurzaming en de klimaatopgave. Hoewel een absolute 
vergelijking van de zeehavens onderling niet mogelijk is door het grote verschil in functies, omvang, 
geografie en ontwikkelingspotentieel geeft het toch een goed beeld van de duurzame ontwikkeling 
van de zeehavens in West-Europa. Maar ook hoe de performance van Rotterdam is ten opzichte van 
de overige relevante West-Europese havens. Wat kunnen wij leren van succes factoren elders? Waar 
scoort Rotterdam goed, maar ook wat kan nog beter? Een goede benchmark geeft dit inzicht. Het is 
ook een goede onderbouwing om de realisatie van de Havenvisie 2030 kracht bij te zetten en waar 
dat nodig is extra accenten te kunnen leggen of wellicht tot samenwerkingsvormen te komen bij ge-
lijksoortige opgaven.  
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Voor ons, als onafhankelijke NGO is het belangrijk om de transitie in de Rotterdamse haven vanuit 
verschillende invalshoeken te blijven volgen. De Rotterdamse haven en de industriële ontwikkeling in 
relatie tot mens en natuur, heeft vanaf de jaren 70 centraal gestaan voor de NMZH en haar natuur- 
en milieunetwerk. Dit geeft ons, naast relevant inzicht en kennis ook input voor de projecten in de 
Rotterdamse haven waar wij bij betrokken zijn en voor onze rol als adviseur en belangenbehartiger 
bij de brede transitieopgave waar Rotterdam voor staat. Daarnaast kan de dialoog met de samenle-
ving de transitieopgave versterken en voorzien van meer draagvlak. 
 
In 2018 hebben wij samen met CE Delft een Benchmark Duurzame Zeehaven opgezet en een brede 
coalitie van nationale en internationale partijen bijeen gebracht om deze benchmark in 2019 voor 
een eerste keer uit te gaan voeren. Als onafhankelijke NGO willen wij deze benchmark in samenwer-
king met de eerder genoemde convenantpartners ontwikkelen en uit gaan voeren. Naast de eigen 
monitoring van de Rotterdamse haven ontstaat zo een breder onafhankelijker beeld vanuit een meer 
internationale dimensie in de voortgang van de duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse haven. 
Deze benchmark is vooral bedoeld om dit inzicht breed te delen en te benutten bij de transitieop-
gave. De resultaten van deze benchmark zullen worden gepubliceerd.  
 

 
Foto: Susanne Kuijpers 
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3.3  Duurzame Landbouw 

 
3.3.1  Groenste Familie van Nederland 

Zuid-Holland kent veel initiatieven in de korte voedselketen - van streekgebonden boxen tot boeren-
markten, van voedselcollectieven tot boerderijwinkels. Hoewel zij aan populariteit winnen, hebben 
zij nog te weinig klandizie en omzet om op te kunnen schalen tot volwaardig alternatief voor de ge-
wone supermarkt.  
 
In 2017 heeft de NMZH samen met een aantal andere partijen een POP3 aanvraag ingediend voor 
het project De Groenste Familie van Zuid-Holland. De Groenste Familie wil de initiatieven steunen in 
hun ontwikkeling door samen te werken, informatie te delen en een multimedia campagne te ont-
wikkelen. In oktober 2018 is een positieve beschikking op de subsidieaanvraag ontvangen.  
 
In het project De Groenste Familie gaat de NMZH samen met korte keten initiatieven, boeren en na-
tuurorganisaties zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor duurzaam geproduceerd voedsel 
van dichtbij. Meer lokaal eten is beter voor het milieu, beter voor de regionale economie (eerlijke 
prijs voor de boer door minder tussenhandel) en leidt tot meer begrip en respect voor de herkomst 
van ons eten. Mensen realiseren zich dat ze met de keuze van hun eten invloed hebben op het land-
schap (consumentenkracht). 
 
In de tweede helft van 2018 is een brede projectgroep opgericht, die frequent bijeen is gekomen. Tij-
dens de bijeenkomsten zijn procesafspraken gemaakt, taken verdeeld en is een planning gemaakt. 
Vervolgens zijn de centrale waarden van de Groenste Familie, de innovatieopgaven en de campagne-
strategie bepaald. Verder is ingezet op het betrekken van de diverse korte ketenpartijen, boeren en 
terrein beherende organisaties bij de Groenste Familie. De ondernemers in de Zuid-Hollandse korte 
voedselketen zijn geïnventariseerd en er zijn gesprekken gevoerd met een groot aantal partijen om 
draagvlak voor het project te creëren en te onderzoeken wat de uitdagingen zijn van het onderne-
men in de korte keten.  
 

 
 

 

3.3.2  Democratische Landbouw 

De Proeftuin Democratische Landbouw is ontstaan op initiatief van Freek van Leeuwen, biologisch 
melkveehouder in Zoeterwoude. Hij wil graag in discussie met regionale en nationale natuur- en  
milieuorganisaties over zijn bedrijfsvoering, om te bezien welke maatschappelijke prestaties hij kan 
leveren, in ruil voor ondersteuning bij de verwaarding van zijn kaas. Het doel van het project is een 
nieuw verdienmodel te creëren waarbij bovenwettelijke maatregelen die agrarische ondernemers 
nemen op het gebied van duurzaamheid, beloond worden.  
 
NMZH heeft in 2018 de verduurzamingsstrategie van Kaasboerderij De Vierhuizen inzichtelijk ge-
maakt en de ambities besproken met de initiatiefnemer. Vervolgens zijn, in samenwerking met Wa-
geningen Economic Research meerdere bijeenkomsten met stakeholders (lokaal maatschappelijk be-
trokken vrijwilligers, klanten en landelijke en regionale organisaties op het gebied van landschap en 
natuur) georganiseerd.  
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Met de maatschappelijke organisaties en klanten is gesproken over de keuzes die Freek maakt in zijn 
bedrijfsvoering. Centraal stonden daarin de vragen of de gesprekspartners de duurzame ambities van 
De Vierhuizen willen erkennen, in welke vorm dat vertaald kan worden om meerwaarde te creëren 
en hoe maatschappelijke organisaties inspraak willen hebben in de keuzes die een landbouwbedrijf 
maakt.  
 
Begin 2019 wordt een Groene Peiler uitgezet om te peilen wat consumenten belangrijk vinden in de 
bedrijfsvoering van Kaasboerderij De Vierhuizen. In 2019 zal de opbrengst van de gesprekken, bijeen-
komsten en Groene Peiler resulteren in een document waarop alle betrokkenen in een grote bijeen-
komst op het bedrijf kunnen reageren om tot een vorm van maatschappelijke erkenning en samen-
werking te komen.  
 
 

3.3.3  Living Lab Natuurinclusieve Landbouw 

Decennia van intensivering en schaalvergroting in de Nederlandse landbouw hebben geleid tot een 
sterk verminderde biodiversiteit in het landelijk gebied, een verslechterde leefomgeving en het  
achteruitgaan van de economische positie van de landbouwsector. Een oplossing ziet NMZH in  
natuurinclusieve landbouw. Dat is een duurzame, minder intensieve vorm van landbouw, waarbij in 
de bedrijfsvoering optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving en die ook bijdraagt 
aan een verbetering van de kwaliteit daarvan. Dit resulteert in: meer biodiversiteit, minder CO2-uit-
stoot en een aantrekkelijker landschap.  
 
Met de ontwikkeling van een Living Lab Natuurinclusieve Landbouw gaan we gemotiveerde boeren, 
collectieven van agrariërs en vrijwilligers in Zuid-Holland inspireren, stimuleren en ondersteunen met 
een gericht kennisprogramma. Kennis, ervaring en succesvolle voorbeelden op het gebied van  
natuurinclusieve landbouw worden ontsloten en gedeeld via een interactieve website. Op deze site 
(www.natuurlijkboeren.nl) publiceren we de verhalen van boeren die natuurinclusief werken, rele-
vante rapporten en artikelen, verslagen van bijeenkomsten en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. 
Zo helpt het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw boeren in Zuid-Holland om de bedrijfsvoering zo 
in te richten dat deze bijdraagt aan een rijke biodiversiteit en een goede boterham.  
  
In 2018 is de website ontwikkeld. De inhoudelijke content en beeldmateriaal voor de site is verza-
meld door gesprekken te voeren met deskundigen en boeren, het bijwonen van bijeenkomsten en 
bureauonderzoek. Interviews met een groep boeren; allen koploper in de natuurinclusieve landbouw 
in Zuid-Holland, vormen de basis voor de verhalen op de website. Ten behoeve van de site zijn ook 
kennisdossiers samengesteld. De website gaat naar verwachting begin maart 2019 ‘live’.  
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Foto: Roel van Buuren 

 

3.3.4  Herenboeren  

In Zuid-Holland zijn verschillende herenboereninitiatieven ontstaan. Een Herenboerderij is een duur-
zaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en 
brengt in beginsel voedsel voort. De Herenboerderij wordt dagelijks gerund door een boer. Hij werkt 
voor de leden van de coöperatie en wordt ook door hen betaald. De leden delen de exploitatiekosten 
van hun boerderij, daarvoor in de plaats krijgen ze wekelijks eten van de eigen Herenboerderij. Een 
aantal herenboereninitiatieven heeft de NMZH om hulp gevraagd bij de verdere ontwikkeling van 
hun initiatief. Het vinden van geschikte en betaalbare grond en leden van de coöperatie die het initi-
atief willen dragen blijkt in de praktijk een moeilijk proces. Veelal blijf het dus bij een mooi idee want 
een enthousiaste groep betrokken burgers maakt nog geen Herenboerderij.  Als NMZH geloven wij in 
het concept, niet alleen als werkend concept maar ook om de bredere waarden die het concept biedt 
in het herstellen van de relatie tussen boer en consument en het komen tot een volhoudbaar voed-
selsysteem.  
 
In 2018 hebben wij gekozen om de Zuid-Hollandse initiatieven actief te gaan ondersteunen in hun 
ontwikkeling tot een operationele Herenboerderij. Hiervoor hebben wij in 2018 een project opgezet 
wat financiële ondersteuning krijgt van de provincie Zuid-Holland. Eind 2018 is gestart met de uitvoe-
ring van dit project. Om dit te kunnen doen vragen wij een projectsubsidie aan in het kader van de 
provinciale stimulering maatschappelijke initiatieven Duurzame Landbouw. 
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3.3.5  Agrarisch Natuurbeheer en Weidevogels 

Vanaf 2013 is het Weidevogelberaad Zuid-Holland actief. Het weidevogelberaad bestaat uit 
een breed samengestelde groep van deskundige vrijwilligers van verschillende natuurorganisaties en 
agrarische collectieven die zich zorgen maken over de toekomst van de agrarische natuur en de te-
ruggang van de weidevogelpopulaties in Zuid-Holland. Het weidevogelberaad zet zich in voor behoud 
en vergroten van de weidevogelpopulatie in Zuid-Holland en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. 
Daarnaast hebben twee personen vanuit het Weidevogelberaad zitting in het provinciaal Kernteam 
Agrarisch Natuurbeheer Zuid-Holland. Ook maken de terreinbeherende organisaties deel uit van het 
Weidevogelberaad. De NMZH neemt daarnaast deel aan het bestuurlijk overleg en faciliteert het 
Weidevogelberaad. 
 
In 2018 is onder leiding van de provincie Zuid-Holland met de NMZH en veel partijen gewerkt aan het 
Actieplan Boerenlandvogels 2018-2027. Begin 2019 is dit actieplan door alle partijen ondertekend en 
vastgesteld door Provinciale Staten.  
 
De vele inspanningen in de afgelopen jaren hebben nog niet aantoonbaar geleid tot een ombuiging 
van de neerwaartse trend – de WUR-scenariostudie laat zien dat hiervoor meer inspanningen en 
middelen nodig zijn. De provinciale bestuurders hebben landelijk besloten om te kiezen voor het 
duurzaam behouden van de huidige Nederlandse gruttopopulatie van 32.000 tot 36.000 broedparen. 
De akker- en weidevogelprovincies hebben afgesproken om daarvoor actieplannen op te stellen.  
 
Het komt nu aan op het uitvoeren van het Zuid-Hollandse actieplan en het verbeteren van de samen-
werking tussen de natuurorganisaties en landbouwsector daarbij. Ook de komende jaren blijft de 
NMZH betrokken bij de uitvoering van het actieplan. 
 

 

3.4  Klimaat & Energie 

 

3.4.1  Klimaatakkoord 

In 2018 hebben meer dan 100 organisaties intensief overleg gevoerd om een breed gedragen ant-
woord te geven op de vraag hoe Nederland de doelen, die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord 
van Parijs kan halen. De Natuur en Milieufederaties, Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie 
hebben de samenwerking die was ontstaan bij de totstandkoming en uitvoering van het eerste Ener-
gieakkoord in 2013 gecontinueerd en gezamenlijk vanuit deze coalitie deelgenomen aan alle sector-
tafels en werkgroepen. Op 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord door Ed Nijpels, 
als voorzitter van het Klimaatberaad, aan het Kabinet, in de persoon van de Minister van Economi-
sche Zaken en Klimaat, overhandigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekent de hoofdlij-
nen door en het Kabinet zal een standpunt bepalen en het debat gaan voeren met de Tweede Kamer. 
Uiteindelijk is in december het akkoord in hoofdlijnen verder uitgewerkt aan het Kabinet. Op dat mo-
ment hebben de milieuorganisaties besloten om dit uitgewerkte hoofdlijnen akkoord niet te onder-
steunen. In 2019 zal op basis van het Kabinetsstandpunt en de definitieve doorrekening van het PBL 
met alle partijen toegewerkt gaan worden naar een definitief klimaatakkoord voor de zomer van 
2019. Als milieuorganisaties hebben wij besloten om dan ook ons definitieve oordeel te vellen of tot 
ondertekening kan worden overgegaan. De NMZH is binnen de groene coalitie in 2018 betrokken ge-
weest bij drie sectortafels, te weten: Industrie, Gebouwde Omgeving en Landbouw. Ook hebben wij 
bij een tweetal werkgroepen (Rotterdam-Moerdijk en Glastuinbouw) een actieve rol aan tafel  
gespeeld vanuit de groene coalitie. De NMZH zal bij de verdere uitwerking richting een definitief 
Klimaatakkoord betrokken blijven. 
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Naast onze eigen inzet om te komen tot een breed gedragen klimaatakkoord komen er ook zaken op 
ons af die een extra inzet van onze organisatie vragen.  
 

Investeren en Klimaatakkoord 
Met de recent aan het Kabinet aangeboden hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord krijgen wij de kli-
maatopgave voor Nederland steeds helderder in beeld. De ontwikkelingsrichting is duidelijk, maar de 
onzekerheden voor de verschillende economische sectoren en individuele bedrijven is nog erg groot. 
Het klimaatdoel vraagt om een forse uitstootdaling van broeikasgassen. Van 221 megaton in 1990 
naar 113 megaton in 2030. Dit betekent dat de elektriciteitssector de uitstoot tot 2030 met 77% 
moet reduceren, de industrie 37%, gebouwde omgeving 33%, transport 28% en de landbouw 11%. 
Een forse opgave die grote investeringen vanuit de overheid en bedrijfsleven zal vergen. De Neder-
landse economie opereert bij uitstek in een internationaal speelveld. De concurrentiepositie is 
daarom cruciaal bij deze investeringsopgaven. Hoe kan de overheid de beschikbare middelen zo  
inzetten dat de klimaatopgave en het vergroenen van de economie elkaar gaan versterken? Door 
sneller stappen te zetten in de energietransitie kan Nederland voorop lopen en de inzet naar een cir-
culaire economie versnellen. Veel bedrijven in Zuid-Holland zullen hiervoor de nodige investeringen 
moeten doen. Naast de inzet van eigen middelen wordt ook een beroep gedaan op nationale en in-
ternationale investeringsfondsen en subsidieregelingen. Bij dit soort aanvragen wordt naast de feite-
lijke beoordeling van de aanvraag ook gekeken naar impact op natuur en milieu en de bijdrage die de 
investering levert in de transitie naar een circulaire economie. Steeds vaker wordt de NMZH ge-
vraagd om een letter of support af te geven om de aanvraag maatschappelijk te ondersteunen. Van-
uit onze doelstelling vinden wij het belangrijk om bedrijven in hun opgaven te ondersteunen. In 2018 
hebben wij twee letters of support afgegeven. 
 
Lyondellbasell 
Het haven-industriegebied Rotterdam-Moerdijk bestaat uit circa 60 bedrijven, waarvan 5 olieraffina-
derijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven. Lyondell-
basell is een van de bedrijven die wil gaan investeren in een circulair stoomproject.  Met dit project 
wordt 1 Peta-joule (= 1.000.000.000.000 kilojoule) energie bespaard en kan de uitstoot van 165 mil-
joen kg CO₂ en 11 miljoen kg zout op het oppervlaktewater worden voorkomen. Goed nieuws dus 

voor de regio en de inwoners. Naast eigen middelen heeft Lyondellbasell ook ondersteuning ge-
vraagd van het Europese Life programma voor de financiering van dit project. Gezien het 
grote belang dat de NMZH hecht aan de uitvoering van dit project hebben wij de aanvraag 
bij het Europese Life programma ondersteund met een Letter of support.

 
Lyondellbasel 
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PortLiner, GVT Group of Logistics en Barge Terminal Tilburg 
Ook de binnenvaart moet duurzamer, zuiniger en schoner worden. Dat is belangrijk om de lokale 
luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatverandering te beperken. Vergeleken met andere transport-
middelen is de binnenvaartsector achtergebleven bij het verminderen van uitstoot en de ontwikke-
ling van schone technologie. Dit komt mede doordat schepen en motoren lang mee gaan. Voor inves-
teringen in nieuw materiaal of aanpassingen ontbreekt ook vaak de financiële draagkracht. De ver-
snelde elektrificatie van de binnenvaartsector is een van de manieren om de uitstoot van stikstof-
oxide (NOx) te verminderen. In dat kader zijn PortLiner (e-containerschepen) en GVT Group of Logis-
tics / Barge Terminal Tilburg een samenwerkingsproject gestart voor de bouw van negen binnen-
vaartschepen met volledig elektrische voortstuwing. Deze schepen zullen gaan varen op de belang-
rijkste binnenvaartcorridors in Nederland, België en Duitsland (Nordrhein-Westfalen). Naast directe 
effecten voor de verduurzaming zal de bouw van negen binnenvaartschepen met volledig elektrische 
voortstuwing bijdragen aan de verdere ontwikkeling van batterij-elektrische aangedreven scheep-
vaart en de totstandkoming van een op-laadinfrastructuur langs de belangrijkste binnenvaartcorri-
dors. Voor deze investering hebben de initiatiefnemers naast de inzet van eigen middelen ondersteu-
ning gevraagd uit het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF). De NMZH hecht grote 
waarde aan versnelde verduurzaming van de binnenvaart. Daarom hebben wij de aanvraag bij het 
CEF ondersteund met een Letter of Support. 
 
Eerder heeft de NMZH in dit verband ook een letter of support afgegeven voor het EU-project Clean 
In-land Shipping, waarvan de provincie Zuid-Holland partner is. 

 
 

Joint Fact Finding CCS 
In 2018 heeft de werkgroep Rotterdam-Moerdijk (onderdeel van de klimaattafel Industrie) de inzet 
voor het industriecluster Rotterdam-Moerdijk aan het hoofdlijnenpakket voor het Klimaatakkoord 
vastgesteld. Tijdens deze overleggen werd duidelijk dat er verschillend gedacht wordt over een aan-
tal ingebrachte CCS projecten. De industrie heeft aangeven CCS als noodzakelijke transitiemaatregel 
te beschouwen om aan de opdracht van de Industrietafel te kunnen voldoen. De natuur- en milieuor-
ganisaties hebben nog vraagtekens bij het nut en de noodzaak van CCS en maken zich zorgen over de 
risico’s. Aan het einde van 2018 heeft een gezamenlijke fact finding plaatsgevonden om te verkennen 
waar de weerstand precies zit en op welke manier die te overbruggen is. Uitgangspunt voor deze 
joint fact finding was dat het opslaan en afvangen van CO2 geen doel op zich is, maar als transitie-
maatregel de mogelijkheid kan bieden om CO2-uitstoot terug te brengen, vooral voor essentiële sec-
toren waar op korte termijn geen kosteneffectieve alternatieven zijn. De toepassing van CCS mag de 
verduurzaming van de industrie niet in de weg staan. Bij de ontwikkeling van CCS is het belangrijk dat 
de investeringen die gedaan worden ook over een langere periode kunnen worden gerechtvaardigd, 
zowel op bedrijfsniveau als vanuit maatschappelijk oogpunt. Dat betekent dat er per project een 
zorgvuldige afweging dient plaats te vinden tussen CCS en alternatieven. Bij een dergelijke reflectie 
kijken overheid, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en de industrie naar een breed aantal 
aspecten, zoals kostprijsontwikkeling, risico’s, toepasbaarheid in de tijd, CO2-reductie en bijdrage 
aan de algehele energietransitie. In de joint fact finding zullen betrokken partijen hier een nadere in-
vulling aan gaan geven. Begin 2019 zullen de resultaten worden gepubliceerd. 
 
De NMZH heeft eerder ook een bijdrage geleverd aan de routekaart voor CCS die onder leiding van 
CE Delft en De Gemeynt tot stand is gekomen en begin 2018 aan het ministerie van Economische Za-
ken is aangeboden. 

 
Vergunningen en Klimaatakkoord 
De industrie in Zuid-Holland en in het bijzonder in de Rotterdamse haven die voor haar productie af-
hankelijk is van grote installaties plant vaak jaren vooruit het groot onderhoud. Dat kan dan in een 
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kritisch en complex proces van een Turnaround en - of Stops worden uitgevoerd. Vaak zit een groot 
aantal jaren (5-7 jaar) tussen de start van de planning, het daadwerkelijke groot onderhoud en het 
plegen van vervangingsinvesteringen.  
 
Nu toegewerkt gaat worden naar een Klimaatakkoord waarin Nederland afspraken maakt om de kli-
maatdoelen van Parijs te kunnen halen is het belangrijk dat tijdig de juiste investeringen worden ge-
daan om ook een effectieve en tijdige bijdrage te kunnen leveren aan het halen van deze klimaatdoe-
len. Er wordt nu toegewerkt naar afspraken over de doelen die in 2030 moeten worden gehaald. Het 
is dus zaak dat bij dit soort type groot onderhoud en vervangingsinvesteringen deze inzet wordt mee-
genomen. Bedrijven gaan uit van de vereisten in afgegeven vergunningen en de huidige wet- en re-
gelgeving. Het zal nog wel enige tijd duren voor het Klimaatakkoord ook zijn vertaling gaat krijgen 
richting wet- en regelgeving en vergunningverlening. De NMZH heeft in 2018 op een aantal momen-
ten met de directie van DCMR gesproken en gekeken in welke mate wij elkaar kunnen versterken in 
dit proces en de afspraken van het Klimaatakkoord ook eerder kunnen worden betrokken bij de ver-
gunningverlening. De DCMR heeft de NMZH uitgenodigd actief deel te nemen aan dit veranderings-
proces in de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast volgt de NMZH al jaren de vergunningverlening in de 
Rotterdamse haven en willen wij ook met bedrijven in gesprek blijven wanneer wij signaleren dat on-
derhoud of vervangingsinvestering niet afdoende inspelen op de gewenste CO₂ reductie en de transi-
tieopgave.  
 
 
 

3.4.2  CO2 Smart Grid 

De NMZH is een van de 22 partners in het CO2 Smart Grid project. Dit project is gericht op het onder-
zoeken van de haalbaarheid van een CO2 Smart Grid in West Nederland. Na anderhalf jaar intensieve 
samenwerking tussen de  projectpartners is de haalbaarheidsstudie afgerond. Het resultaat is samen-
gevat in een Engelstalig eindrapport (https://www.bloc.nl/app/assets/bloc-co2-smart-grid-feasibility-
phase.pdf). 
 
De NMZH is tevreden met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie. Deze wijzen erop dat het ’pro-
blematische’ broeikasgas CO2 juist ook gezien kan worden als waardevolle grondstof in de circulaire 
economie. Naast de afvang en opslag van CO2 (CCS) blijkt veel potentie te liggen in de toepassing van 
afgevangen CO2 (CCU). De studies geven aan dat afgevangen CO2 uit de industrie onder andere toe-
gepast kan worden in de glastuinbouw voor betere plantengroei. Daarnaast levert de productie van 
methanol uit groene waterstof interessante duurzame toepassingen op voor de industrie. In de bouw 
heeft CO2 een mogelijke bijdrage in de vorm van compensatiesteen. De onderzochte voorbeelden 
zijn tekenend voor de veelvoud aan potentiele toepassingen van CO2 als circulaire grondstof.  
 
Naast de technische aspecten is ook onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact middels 
een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MBKA) studie. Ook deze studie laat zien dat de beno-
digde investeringen in het CO2 Smart Grid maatschappelijk gezien positief zijn. Zo zullen deze onder 
andere bijdragen aan werkgelegenheid. Daarnaast is de potentie voor Nederland als kennisland op 
het gebied van CO2 als circulaire grondstof ook zeer aantrekkelijk in internationale context. 
 
Het succes en de potentie van de haalbaarheidsstudie is mede terug te zien in de commitment van 
de projectpartners om een opvolgende projectfase neer te zetten, namelijk een ontwikkelingsfase. In 
dit vervolgtraject zal onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling en vormgeving van een plat-
form voor CCU. De NMZH kijkt uit de naar komende ontwikkelingen en ziet hierin CO2 meer en meer 
als waardevolle grondstof dan een ‘problematische’ broeikasgas. Voor diepgaande informatie over 
het project zijn hier de vijf rapporten te downloaden die de basis vormen voor het eindrapport 
(https://www.bloc.nl/app/assets/bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase-package-all-reports.zip).  

https://www.bloc.nl/app/assets/bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase.pdf
https://www.bloc.nl/app/assets/bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase.pdf
https://www.bloc.nl/app/assets/bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase-package-all-reports.zip
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Diagram CO2 Smart Grid 

 

 

3.4.2 Verkenning proeftuin Valuta voor Veen  

In 2018 heeft de NMZH gewerkt aan het verkennen van een proeftuin Valuta voor Veen om met CO₂-
compensatie bodemdaling in de Zuid-Hollandse veenweidegebieden tegen te gaan.  
 
In grote delen van Nederland zijn veenweidegebieden ontwaterd om deze geschikt te maken voor 
agrarisch gebruik. Veen dat aan de buitenlucht blootstaat verbrandt langzaam (oxidatie). Ook treedt 
er krimp en inklinking op. Hierdoor komt het maaiveld steeds dieper te liggen. Om deze gebieden 
toch geschikt te houden voor agrarisch gebruik moet het grondwaterpeil steeds verder omlaag wor-
den gebracht. Hierbij komt CO₂ vrij. De totale uitstoot van CO₂ uit de veengebieden wordt berekend 
op ca. 4 Mton. Dat is ongeveer 3% van de totale Nederlandse CO₂ uitstoot. Andere effecten van bo-
demdaling door veenoxidatie zijn duurder en complexer wordend waterbeheer, verslechtering van 
de waterkwaliteit, schade aan gebouwen en infrastructuur en uiteindelijk het verdwijnen van het 
unieke veenweidelandschap. 
 
De Natuur en Milieufederaties hebben in de afgelopen jaren met ‘Valuta voor Veen’ een aanpak ont-
wikkeld om de veenoxidatie in deze gebieden effectief tegen te gaan en de CO₂-emissies die hiermee 
samenhangen terug te dringen.  
Het idee achter Valuta voor Veen is simpel. Door vernattingsmaatregelen te nemen in agrarische ge-
bieden wordt bodemdaling en CO₂ uitstoot voorkomen. Deze vermindering van CO₂ uitstoot kan wor-
den verkocht in de vorm van CO₂-credits aan partijen die op vrijwillige basis hun CO₂ uitstoot willen 
compenseren. Hiermee ontstaat een nieuw verdienmodel waarmee geïnvesteerd kan worden in het 
tegengaan van bodemdaling en de inkomstenderving van agrariërs kan worden gecompenseerd.  
 
In 2018 is binnen de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt de methode voor het bepalen van 
CO₂-emissiereductie in veenweidegebieden via peilverhoging vastgesteld. Daarmee is er een lande-



 

   
17 

lijke methode beschikbaar die partijen kunnen gebruiken voor Valuta voor Veen projecten en certifi-
cering van behaalde emissiereducties. Deze methode is alleen van toepassing op veenweidegebieden 
met ‘puur’ veen en waar wordt voorzien in het verhogen van het grondwaterpeil. 
 
In de verkenning heeft de NMZH het Valuta voor Veen concept in Zuid-Holland bij relevante partijen 
geïntroduceerd, is er een rekenmodule C0₂-compensatie en bodemdaling ontwikkeld, zijn er bijeen-
komsten georganiseerd en is er gewerkt aan een opzet voor een concrete proeftuin in Zuid-Holland. 
In dit kader is ook de CO₂ Bank Zuid-Holland opgericht. Het streven is om op basis van deze verken-
nende activiteiten in 2019 daadwerkelijk een proeftuin op te zetten en uit te voeren. 
 

 

3.4.3 CO2 Bank Zuid-Holland 

In de aanloop naar het nationaal Klimaatakkoord denkt de NMZH, samen met partners na over een 
aanpak richting klimaatneutraliteit en het meer en sneller reduceren van de C0₂ uitstoot. In dat kader 
werken we aan vormen van CO₂ compensatie die gekoppeld zijn aan regionale maatschappelijke op-
gaven. De principes van de Trias Energetica staan hierbij centraal: eerst energie besparen, vervolgens 
energie duurzaam opwekken en de resterende energievraag – in de overgang naar een fossiel-arme 
samenleving – invullen met efficiënt gebruik van ‘schoon-fossiele’ brandstoffen. Voor de CO₂-arme 
samenleving is deze benadering op vergelijkbare wijze relevant; energie besparen is CO₂ vermijden.  
 
Het streven naar klimaatneutraliteit in de gebouwde omgeving en industrie kost tijd. Daarom past 
CO₂-compensatie, naast een inzet op besparing en duurzame opwek, in een Zuid-Hollandse strategie 
naar klimaatneutraliteit. Elke burger, ieder bedrijf en elke organisatie moet in de transitieperiode CO₂ 
uitstoot kunnen compenseren.  
Regionale CO₂-compensatie biedt kansen en impact om de Zuid-Hollandse opgave voor klimaatveran-
dering te realiseren. Door het maken van slimme koppelingen tussen innovatieve projecten en harde 
CO₂-reductie kan de impact verder worden vergroot.  
 
In 2018 heeft de NZMH het initiatief genomen om een CO₂ Bank Zuid-Holland op te richten en opera-
tioneel te maken. Daarnaast is er een website gemaakt die gereed is voor lancering en zijn er diverse 
rekenmodules ontwikkeld voor CO₂ compensatieprojecten. Voor het verder door ontwikkelen van de 
CO₂ Bank Zuid-Holland is er gewerkt aan een concrete casus. Deze wordt gezocht in het concept ‘Va-
luta voor Veen’ (zie projectomschrijving Valuta voor Veen). Daarbij wordt door vernatting van veen-
weidegebieden bodemdaling tegengegaan.  
 
De CO₂ bank speelt een belangrijke rol in het monitoren en daarmee uiteindelijk betrouwbaar kun-
nen uitgeven van CO₂ certificaten (of CO₂ credits). Middels een Valuta voor Veen proeftuin kan de 
CO₂ bank in de praktijk worden gebracht.  
 
 

3.4.4  Gaswinning Gaag-Monster 

In de zomer van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontwerp instem-
mingsbesluit genomen voor gaswinning op de locatie Gaag-Monster. Het gaat daarbij om het winnen 
van meer gas via bestaande boorputten en de mogelijkheid om nieuwe boorputten te realiseren. 
Ook biedt dit besluit de mogelijkheid om gebruik te maken van fracken als winningstechniek.  
De NMZH heeft het initiatief genomen om een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbesluit. Deze 
zienswijze is door diverse andere natuurorganisaties mede ondertekend. De NMZH heeft zorgen ge-
uit over de effecten van de gaswinningsplannen voor natuur en landschap en vindt dat deze onvol-
doende zijn onderzocht. Ook vraagt de NMZH in de zienswijze hoe deze extra gaswinning past in een 
transitie naar duurzame energie.    
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3.4.5 Alsnog Aardgasvrije Nieuwbouw  

De NMZH ziet het liefst dat er geen nieuwbouw met aardgasaansluiting gerealiseerd wordt. Er zijn 
prima alternatieven, en toekomstige bewoners kopen een woning die binnen afzienbare termijn toch 
van het aardgas af moet. Daarnaast maken netbeheerders met de aanleg van aardgasnetten kosten, 
die gesocialiseerd worden; een onwenselijke ontwikkeling. 
In opdracht van netbeheerders zet de NMZH zich in 2018 en 2019 in om wijken waar nieuwbouw is 
gepland in Zuid-Holland tot inkeer te brengen, dat wil zeggen ‘Alsnog Aardgsvrij’ te krijgen. De ge-
meenten waar de NMZH zich op richt, zijn in overleg met de netbeheerder bepaald, mede op basis 
van convenanten die gemeenten in Zuid-Holland hierover met de netbeheerder hebben getekend. 
 
De NMZH is niet de partij die uiteindelijk kan beslissen of er ten behoeve van de geselecteerde 
nieuwbouwprojecten wel of geen aardgas aangelegd gaat worden. Bovendien kan het zijn dat de 
projecten langer de tijd nodig hebben om deze keuze te maken dan de looptijd van het project. Om 
deze reden is afgesproken dat de NMZH niet wordt afgerekend op het concreet resultaat ‘wel of 
geen aardgas’, maar wel op de inspanning die is gepleegd om hieraan een bijdrage te leveren.  
 
De NMZH heeft in 2018 voor dit project gewerkt aan een inventarisatie van alle nieuwbouwprojecten 
in de betreffende gemeenten, waarbij specifiek gekeken is naar projecten met een gasaansluiting. Op 
basis van de inventarisatie wordt in afstemming met de netbeheerder en de gemeenten vervolgac-
ties ontwikkeld voor 2019.  
 

 

3.4.5a Alliander 

Alliander geeft er de voorkeur aan dat er geen nieuwbouw met aardgasaansluiting meer gerealiseerd 
wordt. Er zijn alternatieven en de kopers schaffen een woning aan die binnen afzienbare termijn van 
het aardgas af moet. Daarnaast maakt Alliander met de aanleg van aardgasnetten kosten, terwijl het 
gasnet in de toekomst geen doel meer dient. In opdracht van Alliander heeft NMZH een zeer globale 
inventarisatie gemaakt van nieuwbouwprojecten die nog aan het gas worden aangesloten en waar 
mogelijkheden zijn om een aansluiting op het gasnet te heroverwegen. Hiertoe zijn gemeenten bena-
derd. De informatie is verzameld in een overzicht en aan de opdrachtgever verstuurd.  
 

 
3.4.6 Regionale Energie Strategie (RES) 

In het regeerakkoord van Rutte III is afgesproken om tot nieuwe nationale afspraken voor klimaat en 
energie te komen. In dat kader is door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
2018 gewerkt aan de totstandkoming van een nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord moet de ambi-
ties van het kabinet concreet maken om in 2030 49% tot 55% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte 
van 1990.  
De besprekingen en onderhandelingen over de inhoud van het Klimaatakkoord zijn gehouden aan vijf 
sectortafels, te weten elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en landbouw en land-
gebruik.  
 
De afspraken uit het Klimaatakkoord moeten uiteindelijk in de praktijk worden gebracht. Hiervoor is 
een landsdekkend programma opgezet van 30 regio’s, waarin wordt gewerkt aan zogenaamde Regio-
nale Energie Strategieën (RES). In een RES worden door overheden, maatschappelijke organisaties, 
netbeheerders, bedrijven en burgers regionaal gedragen keuzes uitgewerkt. Het gaat daarbij om de 
duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de beno-
digde opslag- en energie infrastructuur. De keuzes worden vervolgens vertaald naar concrete gebie-
den, projecten en de implementatie en uitvoering daarvan.  
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In de provincie Zuid-Holland zijn zeven regio’s waar Regionale Energie Strategieën worden uitge-
werkt. De NMZH is in Zuid-Holland zowel bestuurlijk als ondersteunend betrokken bij twee van deze 
regio’s: de RES Midden-Holland en de RES Rotterdam Den Haag. In beide regio’s vinden enkele  
bestuurlijke bijeenkomsten per jaar plaats. De NMZH is hier actief bij betrokken en zet zich onder 
meer in voor de inrichting van een goed participatieproces en de waarborging van een goed inpas-
singsproces voor wat betreft duurzame opwek in het landschap.  
 

 

3.4.6 Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland 

Via het Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland biedt de NMZH lokale duurzame energie-initiatieven 
een helpende hand. Het Servicepunt brengt Zuid-Hollandse initiatieven met elkaar in contact, biedt 
een loket voor vragen, denkt mee bij het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initia-
tieven, biedt afhankelijk van de situatie maatwerk (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke orde-
ning of contact met de gemeente) en organiseert kennisuitwisselingsmomenten.  

Gezien de beperkte beschikbare middelen in 2018 moesten wij de inzet op dit project hierop afstem-
men en terugbrengen. 

 

 
3.4.7 Convenant realisatie windenergie Rotterdamse regio 

In 2012 is het ‘Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven’ gesloten tussen gemeen-
ten in de (voormalige) stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, de Neder-
landse Wind Energie Associatie (NWEA) en de NMZH. Sinds 2018 is ook REScoop NL convenantpartij.  
 

 
Windmolen – Foto Pixabay 

 
In het convenant is afgesproken om 150 MW aan windenergie te realiseren in de regio Rotterdam in 
2020. De regio wil hiermee een bijdrage leveren aan de internationale en nationale klimaatdoelen. In 
de hoedanigheid van ondertekenaar is de NMZH betrokken bij de uitvoering van het convenant.  
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Eind 2017 zijn er ruimtelijk 16 (deels) nieuwe locaties voor windenergie vastgelegd in de provin-
ciaalse Verordening Ruimte. Hiermee is in 2018 een nieuwe fase in de realisatie van windenergie in 
de voormalige stadsregio aangebroken. Om de convenantspartijen te ondersteunen bij het realiseren 
van windenergie en waar mogelijk een versnelling teweeg te brengen, is in 2018 een ondersteunings-
team in het leven geroepen.  
 
De NMZH maakt onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Het team ondersteunt en faciliteert 
convenantspartijen op een aantal aspecten, zoals procesmanagement, kennisuitwisseling, participa-
tie en het stimuleren van lokale initiatieven. Daarnaast zorgt het ondersteuningsteam voor overleg 
tussen convenantspartijen over de voortgang en realisatie van het convenant. Voor een specifieker 
ondersteuningsaanbod en om inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken heeft het team in het 
begin van 2018 gesprekken gevoerd met de gemeenten in de Rotterdamse regio. Op basis hiervan is 
een werkplan 2018-2019 opgesteld en tot uitvoering gebracht.  
 
 

3.4.8  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, sportveldverlich-
ting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen heb-
ben 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 licht-
hinder, organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. In 2018 vond de 
Nacht van de Nacht op 27 oktober plaats. Deze editie was weer groter dan ooit met meer dan 500 
activiteiten en 47.000 bezoekers.  Meer dan 100 restaurants doofden de verlichting en organiseer-
den een diner bij kaarslicht  
 
 

 
Foto: Natuur en Milieufederaties 
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3.4.9  Stook je Rijk 

Samen werken aan een energieneutrale sociale huursector. Dat is het doel van Stook je rijk, een pro-
ject van gezamenlijke Natuur en Milieufederaties, Woonbond, Aedes en het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
In 2018 is voor de zevende keer op rij de Stook je rijk Trofee uitgereikt aan de gemeente met de 
groenste prestatieafspraken! Groningen heeft de Trofee gewonnen. Lelystad en Arnhem eindigden 
op de tweede plaats. De uitreiking vond plaats tijdens de conferentie in het kader van het jaar Nijme-
gen European Green Capital 2018 (Groene Hoofdstad 2018 van Europa). 
 
Voor de prijsuitreiking zijn de prestatieafspraken van de 40 grootste gemeenten vergeleken op korte 
en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eer-
der wonnen Utrecht (2017), Nijmegen (2016) en Zwolle (2015) de Trofee. 
 
Ieder jaar wordt er een landelijk symposium georganiseerd over een Stook je Rijk thema. Op donder-
dag 25 oktober 2018 organiseerden het Platform Nijmeegse Woningcorporaties, LUX en Stookjerijk 
samen het landelijke symposium ‘Bewonersenergie, op zoek naar je rol in de energietransitie’.  
 
De woningmarkt moet de komende jaren een flinke energietransitie ondergaan om de klimaatdoel-
stellingen te realiseren. Hoe zetten woningcorporaties, huurders en gemeenten samen deze energie-
transitie in? Welke rol kunnen huurdersorganisaties spelen in de transitie? Over dit thema bogen de 
150 deelnemers zich die avond. Eén ding werd duidelijk. Van het gas af doe je niet alleen, dat doen 
we samen. 
 

 

3.4.10  Samenwerking Bespaar Lokaal en NMZH 

De NMZH werkt sinds 2015 samen met Bespaar Lokaal. Bespaar Lokaal heeft verschillende instru-
menten en databases die gebruikt worden om gerichte campagnes of besparingsprojecten op te star-
ten en analyses te maken op stads-, wijk-, of straatniveau. Zowel voor lokale energiegroepen / co-
operaties, gemeenten, energieloketten en (netwerk) bedrijven zijn deze gegevens en instrumenten in 
2018 in Zuid-Holland benut. Vanuit dit samenwerkingsverband is vanuit Bespaar Lokaal één mede-
werker gedetacheerd bij de VNG in het ondersteuningsteam Energie en de Innovatieve Aanpakken. 
Daarnaast zijn wij ook in 2018 betrokken bij de Regionale Energie Strategie Hollands Midden. NMZH 
werkt daarbij samen met Bespaarlokaal en met UNETO/VNI, OnderhoudNL en Bouwend Nederland. 
 
Aangezien de financiering van Bespaar Lokaal in 2018 afloopt zal de verdere samenwerking met Be-
spaar Lokaal in 2019 opnieuw moeten worden bezien. 
 

 

3.4.11  Eco-N-mie 

De concentratie van ammoniak in de lucht bleef na 1998 min of meer constant. Door het niet halen 
van de natuurdoelen staan de mogelijkheden voor economische ontwikkeling onder druk. Ook het 
beheer van Natura 2000-gebieden wordt steeds lastiger. Het Rotterdamse havengebied is een gebied 
met veel economische activiteit in een omgeving met diverse stikstofgevoelige Natura 2000-gebie-
den, waaronder het belangrijke Voornes Duin. 
 
Dat is de reden waarom de NMZH, samen met haar collega natuur- en milieuorganisaties, zich inten-
sief bezighoudt met de stikstofdepositie in relatie tot de vernieuwing van de havenbestemmingsplan-
nen en de verduurzaming van de Rotterdamse haven en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 



 

   
22 

 
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen de NMZH, Het Zuid-Hollands landschap, Na-
tuurmonumenten, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. De afgelopen jaren zijn ruim dertig onder-
zoekstrajecten voor potentiële maatregelen in en om het havengebied uitgevoerd. Op basis hiervan 
zijn reductieprogramma’s opgesteld per economisch cluster. De volgende stap is om samen met de 
bedrijven in de Rotterdamse haven dit bovenwettelijke reductieprogramma op vrijwillige basis te 
gaan uitvoeren in combinatie met een salderingsregel via een Stikstofbank. 
 
 

 

3.5 Natuur & Landschap 

 

3.5.1  NLO 

De NMZH werkt met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Dunea en IVN 
samen in het Natuur- en Landschapsoverleg (NLO). Het doel hiervan is onderlinge afstemming van de 
activiteiten op provinciaal niveau en waar mogelijk het samen optrekken in de provinciale belangen-
behartiging. De NMZH heeft hierbij een centrale regierol en organiseert daartoe onder andere vier 
keer per jaar een overleg tussen de directeuren van de organisaties.  
 
In 2018 is er in NLO verband veel aandacht besteed aan de visie op de groenblauwe leefomgeving 
van de provincie Zuid-Holland en de bijbehorende uitvoeringsagenda. De NMZH heeft gezorgd voor 
gezamenlijke inbreng vanuit de natuurorganisaties. Deze input heeft een plek gekregen in het proces 
van de provincie via het organiseren van verschillende werksessies, tussentijds contact met ambtena-
ren en ingediende zienswijzen op de ontwerpstukken met betrekking tot de visie op de groenblauwe 
leefomgeving en het omgevingsbeleid.  
Ook hebben in 2018 vanuit NLO verband activiteiten plaatsgevonden in aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2019. Als input voor de verkiezingsprogramma’s is een zevenpuntenplan op-
gesteld dat vervolgens is aangeboden aan alle programmacommissies. In de zomer van 2018 is een 
stagiaire van de Universiteit Leiden bij de NMZH gestart met een onderzoek naar het stemgedrag van 
de partijen in Provinciale Staten om na te gaan hoe ‘groen’ zij stemmen en in hoeverre hun stemge-
drag aansluit bij hun verkiezingsbeloften ten aanzien van natuur en landschap.  
 
Naast deze onderwerpen die in 2018 specifiek aandacht vroegen, hebben ook reguliere activiteiten 
plaatsgevonden ten aanzien van provinciale belangenbehartiging op het gebied van natuur en land-
schap zoals het volgen van de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen, deelname aan de overleg-
gen rond thema’s als weidevogels en het Buijtenland van Rhoon en het coördineren en afstemmen 
van de inbreng van de NLO partijen hierbij. 
 

 

3.5.2  Tijdelijke Natuur 

Tijdelijke Natuur is een juridisch concept waarbij een terreineigenaar vooraf toestemming krijgt voor 
het verwijderen van soorten van een braakliggend terrein onder de voorwaarde dat de natuur mini-
maal een jaar haar gang mag gaan op dit terrein.  
In 2018 heeft de NMZH gewerkt aan de uitvoering van een opdracht van de Provincie Zuid-Holland, 
met als doel terreineigenaren voor Tijdelijke Natuur te laten kiezen. In het kader van deze opdracht 
zijn een drietal activiteiten uitgevoerd.  
 
Allereerst zijn er inspirerende voorbeelden van bestaande Tijdelijke Natuurterreinen in beeld ge-
bracht. Dit is gedaan in de vorm van artikelen, fotoreportages, infographics en het maken van een 
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aantal filmpjes waarin terreineigenaren vertellen waarom zij voor Tijdelijke Natuur gekozen hebben. 
Het gaat daarbij om terreineigenaren zoals de gemeente Zoetermeer, Havenbedrijf Rotterdam,  
TU Delft en Heineken.  
 
Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de ecologische effecten van Tijdelijke Natuur. Dit onder-
zoek is gedaan op basis van beschikbare literatuur en inventarisaties van flora en fauna. De resulta-
ten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport.  
 
Ten slotte is er advies gegeven aan gemeenten en terreineigenaren die overwegen om met Tijdelijke 
Natuur aan de slag te gaan. Zo zijn er presentaties gehouden op een provinciaal symposium, bij een 
adviesbureau en een projectontwikkelaar (Heijmans). Met de gemeente Alphen aan den Rijn is een 
terrein binnen deze gemeente gevonden dat wordt aangemeld om onder de gedragscode Tijdelijke 
natuur te gaan vallen. 

 

 

 
Foto tijdelijke natuur Heineken 

 

3.5.3  Faunabeheer 

Een aantal jaar geleden ontstond binnen het netwerk van de NMZH veel onrust omdat de provincie 

Zuid-Holland erg ruimhartig is in het verlenen van ontheffing aan de faunabeheereenheid ten be-

hoeve van faunabeheer. In het netwerk van de NMZH ontstonden hier grote zorgen over vanwege de 

risico’s voor natuur. De NMZH is toen, samen met een groot aantal aangesloten organisaties gestart 

met het voeren van juridische procedures tegen te ruime of onterecht verleende ontheffingen om zo 

een beter beleid af te dwingen.  

 

In 2018 werd een besluit genomen op het bezwaar van de NMZH tegen de goedkeuring van het fau-

nabeheerplan smient. Deze goedkeuring werd eind 2017 al door de voorzieningenrechter geschorst. 
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Het bezwaar werd ongegrond verklaard. De NMZH is hierop in beroep gegaan bij de rechter en heeft 

een voorlopige voorziening aangevraagd die werd toegekend.  

In een beroepsprocedure die de NMZH aanspande tegen een ontheffing voor het afschot van roeken, 

werd de NMZH in 2017 door de rechter in het gelijk gesteld. De Faunabeheereenheid ging echter te-

gen deze uitspraak in hoger beroep. Deze hoger beroepsprocedure vond plaats in 2018. Met de uit-

spraak van de Raad van State werd de vernietiging van het besluit door de rechtbank voor een deel 

teruggedraaid. Maar de uiteindelijke ontheffing is dankzij de procedure van de NMZH veel beperkter 

dan de ontheffing die oorspronkelijk was verleend.  

In het kader van een nieuwe werkwijze van de Faunabeheereenheid heeft de NMZH in 2018 bij het 

opstellen van de faunabeheerplannen ree en knobbelzwaan aan de voorkant advies gegeven. Evalua-

tie van deze nieuwe werkwijze zal plaatsvinden nadat beide faunabeheerplannen definitief zijn vast-

gesteld.  

 

 

3.5.4  Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland  

Om te anticiperen op de invoering van de Omgevingswet is de Provincie Zuid-Holland in 2018 aan de 

slag gegaan met het omzetten van haar omgevingsbeleid in een Omgevingsvisie (en bijbehorende 

Omgevingsverordening). Het gaat daarbij om een beleidsneutrale omzetting van het bestaande be-

leid met enkele beleidsrijke wijzigingen (waaronder de Visie rijke groenblauwe leefomgeving als mo-

dule van de Omgevingsvisie).  

 

Wat de Visie rijke groenblauwe leefomgeving betreft, heeft de NMZH in 2018, in opdracht van de 

provincie inbreng opgehaald vanuit haar netwerk. Hiertoe hebben zes expertmeetings plaatsgevon-

den over specifieke thema’s. Er zijn in 2018 tevens twee bredere bijeenkomsten voor het netwerk 

georganiseerd en er heeft een digitale raadpleging plaatsgevonden via de Groene Peiler.  

Op basis van de opgehaalde inbreng is een gedragen toekomstbeeld beschreven. Ook is alle inbreng 

verwerkt in een zienswijze plus oplegnotitie op de ontwerpvisie. Samen met de NLO partners heeft 

de NMZH in diverse sessies voor inbreng gezorgd voor de uitvoeringsagenda die bij de visie hoort.  

 

In het traject van besluitvorming over het verdere Omgevingsbeleid, heeft de provincie weinig inge-

zet op participatie van maatschappelijke organisaties. De NMZH heeft zelf wel met haar partners de 

formele mogelijkheden voor inspraak benut. De NMZH heeft gezamenlijke zienswijzen opgesteld in 

reactie op de startnotitie voor de Leefomgevingstoets (MER) en de ontwerp Omgevingsvisie en –ver-

ordening. Daartoe heeft de NMZH ook een analyse gemaakt om na te gaan of het bestaande Omge-

vingsbeleid daadwerkelijk beleidsneutraal is omgezet in de nieuwe beleidsstukken. Ook heeft de 

NMZH eind 2018 voorbereidingen getroffen om in 2019 een dialoogsessie met Statenleden en NLO 

partners te houden over het Omgevingsbeleid.  
 

 
3.5.5  Landschapstafel Duin, Horst & Weide 

In 2015 is de Landschapstafel Duin, Horst & Weide opgericht. De NMZH is lid van deze landschapsta-
fel. De Landschapstafel richt zich op het waarborgen van de landschappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische authenticiteit van het gebied, het versterken van de vitaliteit en het vergroten van de 
beleefbaarheid. Dit wordt gedaan aan de hand van vier thema’s: 

 Verbeteren relatie stad en land 

 Slowlanes als ruggengraat van het gebied 

 Het netwerk als haarvaten van het gebied 

 Aantrekkelijke bestemmingen 
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In 2018 heeft de NMZH de eerste monitoringsrapportage van de voortgang van de Landschapstafel 
opgeleverd. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende projecten uit het programma bijdra-
gen aan de doelen en wat de stand van zaken is van de uitvoering van deze projecten.  
Ook heeft de NMZH deelgenomen aan de bestuurlijke overleggen van de Landschapstafel en zijn 
voorbereidingen getroffen voor de opzet van een nieuw project dat zich richt op beleving en ruimte-
lijke kwaliteit van het gebied Duin, Horst & Weide.  
 

 
3.5.6 Natuurinclusief bouwen 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet brengt voor provincies de plicht 
met zich mee om maatregelen te nemen in het kader van actieve soortenbescherming. De provincie 
Zuid-Holland heeft hier onder andere invulling aan gegeven via het aanwijzen van icoonsoorten en 
het beschikbaar stellen van subsidie voor maatregelen die populaties van deze soorten versterken.  
 
Omdat diverse van deze icoonsoorten gebonden zijn aan de gebouwde omgeving, ziet de NMZH veel 
kansen om via natuurinclusief bouwen deze icoonsoorten te helpen.  
In 2018 heeft de NMZH een subsidieaanvraag opgesteld die zich richt op het bevorderen van  
natuurinclusief bouwen. Dat wordt in dit project gedaan door het inventariseren van beschikbare in-
strumenten en goede voorbeelden en het verbinden van en maken van afspraken met betrokken 
partijen. In 2019 zal besloten worden of deze subsidie wordt toegekend.  
 

 
Foto: Pixabay 
 

 

3.5.7 Kustpact en Brouwerseiland 

In 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 ont-
wikkeling van de kust. Het komt nu aan op de implementatie van de gemaakte afspraken en het be-
waken van dit proces. Voor de NMZH betekent dit dat wij samen met de provincie optrekken bij de 
implementatie en voor zo ver nog nodig bij de verdere uitwerking van de strategische agenda kust. 
Vanuit die rol blijven wij ook de Zuid-Hollandse gemeenten volgen bij de vergunningverlening en ac-
tualisering van het gemeentelijk beleid en ruimtelijk kader.  

De NMZH heeft ook in 2018 deelgenomen aan de rondetafelgesprekken en bestuurlijke  overleggen 
die landelijk en/of provinciaal worden georganiseerd.  

In 2017 heeft de NMZH samen met andere partijen binnen de coalitie Bescherm de Kust tegen Brou-
werseiland een juridische procedure gestart. Door crowdfunding konden wij vanuit deze coalitie  het 
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beroep bij de Raad van State starten tegen de komst van het villapark Brouwerseiland in de Grevelin-
gen. In 2018 volgde de zitting en is aanvullend onderzoek gedaan om ons standpunt verder te onder-
bouwen. 

 

 
3.5.8 Buijtenland van Rhoon 

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de NMZH een extra inspanning geleverd bij de ver-
dere realisatie van het Buijtenland van Rhoon. Zodat gezamenlijk met, gebiedspartijen, agrariërs, na-
tuurorganisaties en recreatieondernemers een gebiedscoöperatie wordt opgericht en partijen kun-
nen beschikken over een uitgewerkt en gedragen streefbeeld waarin de doelen voor hoogwaardige 
akkernatuur zijn beschreven en vastgelegd. Beide instrumenten zijn nodig om volgende stappen te 
kunnen zetten in de verdere ontwikkeling en realisatie van het Buijtenland van Rhoon. 

In het bestuurlijk overleg is aangegeven dat wij deze extra inspanning alleen kunnen leveren wan-
neer deze uren financieel ondersteund werden door de provincie Zuid-Holland.  

Na het bestuurlijk overleg hebben wij vanuit onze kracht i.o.m. de natuurorganisaties en het project-
team gekeken waar wij een extra inzet zouden kunnen leveren. 

Afgesproken werd om bij de verder ontwikkeling en oprichting van de gebiedscoöperatie een rol te 
spelen en een inhoudelijke en procesbijdrage te leveren bij de totstandkoming van het streefbeeld. 
Daarnaast waren wij als agenda lid betrokken bij de verschillende tafels en de projectgroep, hierdoor 
konden wij kennisnemen van de relevante stukken en op de hoogte blijven van de voortgang en de 
discussies die spelen. 

 
 

3.5.9  Nationaal Biodiversiteitsplan 

Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december 2018 haar aanpak voor natuurherstel in 
Nederland gepresenteerd. De rijkdom aan dieren en planten in ons land neemt in hoog tempo af. In-
spanningen voor biodiversiteitsherstel hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat bereikt. 
Daarom hebben nu voor het eerst kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven en na-
tuur- en milieuorganisaties de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak 
die wél het verschil gaat maken. Met een betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van 
grondgebruikers willen we het biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel. Kern van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel is dat grondgebruikers, zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particu-
lieren, gestimuleerd en gewaardeerd worden voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodi-
versiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en 
zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij 
onontbeerlijk en is daarom onderdeel van de aanpak. 
 
De Natuur en Milieufederaties waren vanaf het begin betrokken bij het initiatief.  Zonder biodiversi-
teit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Het Deltaplan voor 
biodiversiteit gaat de natuur in Nederland verbeteren. De Natuur en Milieufederaties werken daar 
graag aan mee. Vooral omdat we hier in alle provincies in de praktijk al flink aan bijdragen.  
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3.5.10 Coalitie Delta Natuurlijk 

De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Mili-
eufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, 
Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-Hollands Landschap en ZMf.  
 
Een ecologisch gezonde en veerkrachtige Delta is het streven van alle partijen in de Coalitie Delta Na-
tuurlijk. Die duurzame Delta willen we realiseren door niet tegen de natuurlijke processen in, maar 
met deze processen mee de kwaliteit te verbeteren, de functionaliteit te vergroten en het beheer 
efficiënter te maken. Dit alles met behoud van de opgebouwde veiligheid, en in balans met een duur-
zaam economisch ontwikkelingsperspectief. De Zuidwestelijke Delta is in de afgelopen vier decennia 
veranderd van een wereld waarin de rivier geleidelijk overging in de zee, in een conglomeraat van 
afgesloten bekkens  – bekkens die zonder uitzondering ecologisch uit balans zijn. Deze verstoorde 
ecosystemen hinderen niet alleen de natuurkwaliteit, ook de kwaliteit van de omgeving, de bele-
vingswaarde en het economisch medegebruik laten te wensen over. Het versterken van de ecolo-
gische kwaliteit van de bekkens is daarom niet alleen goed voor de natuur, maar levert ook directe 
winst op voor de economie. 
 
Door de krachten te bundelen en te werken vanuit een gedragen visie kunnen wij een stem geven 
aan de belangen van milieu, natuur en landschap in de Zuidwestelijke Delta. 
 
 
 

3.6  Verkeer & Vervoer 

 

3.6.1  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 Natuurmo-
numenten en de Midden-Delfland Vereniging, tegen het Tracébesluit in beroep gegaan bij de Raad 
van State. Volgens de NMZH lost deze weg de verkeersproblemen niet op en zorgt de weg voor een 
onacceptabele aantasting van natuur, landschap en leefomgevingskwaliteit.  
 
In 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. Helaas zijn alle beroeps-
gronden ongegrond verklaard waarmee het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. De NMZH heeft 
op de uitspraak gereageerd in diverse landelijke en regionale media en heeft richting haar netwerk 
toegelicht wat deze uitspraak nu betekent.  
 
Ondanks de teleurstellende uitspraak is de NMZH blij dat er dankzij de maatschappelijke betrokken-
heid die mede door de NMZH is gegenereerd grote stappen zijn gezet die leiden tot een veel betere 
inpassing van de weg.  
 

 
 

3.6.2 IODS A4 Midden-Delfland 

In het kader van de besluitvorming over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is in 2006 gekozen voor 
een integrale gebiedsbenadering en zijn tussen belanghebbenden, waaronder de NMZH, afspraken 
gemaakt ter verbetering van de totale kwaliteit van het gebied tussen Delft en Schiedam, vastgelegd 
in het IODS convenant. Ondanks dat de A4 Midden-Delfland is aangelegd en in gebruik is genomen 
zijn deze afspraken nog steeds van kracht.  
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De NMZH is betrokken bij de realisatie van de resterende IODS projecten en neemt op afroep deel 
aan de bijeenkomsten van de Adviescommissie IODS. 

In 2018 heeft de NMZH een zienswijze ingediend op het voornemen voor het toevoegen van extra 
rijstroken aan de A4 Midden-Delfland. Naast het feit dat dit plan veel vragen oproept, betwijfelen wij 
of het vergroten van de capaciteit van de weg de bereikbaarheid op lange termijn echt zal vergroten. 
Ook vinden wij dat als deze verbredingsplannen doorgaan, deze ontwikkeling integraal onderdeel uit 
moet maken van de eerder gemaakte IODS afspraken en de MER getoetst moet worden aan de af-
spraken en doelen uit het IODS-convenant. Het gaat daarbij in ieder geval om de geluid- en zichtga-
ranties, maar ook om algemenere doelen zoals het versterken van natuurkwaliteit (weidevogels in 
het bijzonder) en het vergroten van de recreatieve- en belevingswaarden van het gebied. 

Eind 2018 is in de Adviescommissie e.e.a. besproken en wij wachten nu op een reactie op onze ziens-
wijze. 

 

 

3.6.3  CRO Rotterdam The Hague Airport (RTHA) 

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam heeft tot taak om, door overleg met 
diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven, dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen 
van die betrokkenen te bevorderen. De NMZH is sinds 2014 lid van de CRO.  
 
Via deelname aan de CRO RTHA behartigt de NMZH de belangen van de leefomgeving. In 2018 heeft 
de NMZH deelgenomen aan de reguliere vergaderingen van de CRO die ieder kwartaal plaatsvinden. 
Daarnaast hebben extra overleggen plaatsgevonden over hinder beperkende maatregelen. Ook heeft 
het ministerie van IenW een start gemaakt met de processen om te komen tot een herindeling van 
het luchtruim en het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota. Ook hier is de NMZH bij betrokken.  
 
In 2018 is in het bijzonder aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in relatie tot de luchthaven. RTHA 
heeft zelf een onderzoek uit laten voeren naar de uitstoot van ultrafijnstof door vertrekkende vlieg-
tuigen. De NMZH heeft dit rapport kritisch bekeken en heeft hier via persberichten en richting de 
CRO leden op gereageerd.  
Daarnaast is er in 2018 een landelijke campagne gestart door Greenpeace en de Milieufederatie 
Noord-Holland tegen luchtvaartgroei. De NMZH heeft deze campagne ondersteund.  
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4  Verantwoording Raad van Toezicht 
 

4.1  Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit negen leden. Op basis van een profiel worden leden van de Raad 
van Toezicht voorgedragen. Vier leden worden benoemd op voordracht van de Raad van Aangeslo-
ten Organisaties die het bij de NMZH aangesloten Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk verte-
genwoordigt. Vier andere leden worden bij coöptatie benoemd op basis van kerncompetenties en 
provinciale betrokkenheid. De voorzitter wordt op voordracht van de coöptatie leden met instem-
ming van de Raad van Aangesloten Organisaties gekozen door en uit de leden van de Raad van Toe-
zicht. Op 20 november 2018 zijn Karel Mulder en Rob Schröder afgetreden als lid op basis van het be-
reiken van de maximale zittingsduur.  
 
Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

Pieter van Alphen, voorzitter 
 Functie: Algemeen directeur Techneco Beheer BV 

 Nevenfuncties: 
o Voorzitter Katholieke Stichting Jongerenbelangen (Charitiatief fonds) 
o Voorzitter RvT Stichting Katholiek Verzorgingshuis Waalsdorp 
o Bestuurslid Dutch Heatpump Association 
o Lid van Regieteam Topsector Energie van het Ministerie van EZK 

 

Rob van de Laar, lid en auditcommissie 
 Nevenfuncties: 
o Ereburger Gemeente Den Haag 
o Erelid Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage 
o Erelid Bedrijven Sociëteit Haaglanden 
o Lid van de Commerciële Club 
o Erelid VMHA/ARWI 
o Bestuurslid Stichting Residentie in Bedrijf 
o Ambassadeur Toneelgroep Drang 
o Lid van Stichting Rood Groen Geel (ADO Museum) 
o Lid Auditcommissie RVO (Regionale Voetbal Opleiding) 
o Lid Raad van Toezicht Stichting Bespaar Lokaal 
o Voorzitter Stichting Parkinson Gala 

 

Loes Schutte-Postma, lid en vertrouwenscommissie 
 Nevenfuncties: geen 

 

Chris Enthoven 
 Functie:  
o Senior Advisor Organisational Development Wereld Natuur Fonds (WNF) 

 

Leen van der Sar  
 Nevenfuncties: 
o Voorzitter Stichting Het Pad 
o Secretaris Stichting Vliegramp MH17 
o Secretaris Stichting Groene Hart 
o Vrijwilliger Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen 

 

Karin Husmann 
 Functie: Manager Duurzame Energiesystemen Inventum Technologies 
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Pieter Hordijk 
 Nevenfuncties: 

o Adviseur Warmtebedrijf Westland 

Rutger Klei, lid en auditcommissie 
 Functie: zelfstandig bestuursadviseur, Klei Organisatie Advies te Rotterdam 

 Nevenfuncties: 
o Lid Raad van Advies Gezondheidscentrum Mathenesserlaan 
o Bestuurslid St. Huizen Grootenboom van Os 
o Begeleider Masterscripties RC/EMFC opleiding Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA) 

 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn daarna 
maximaal twee maal hernoembaar. Ultimo het boekjaar is het volgende rooster van aftreden van 
toepassing: 
 

 
Naam 

 
Functie 

Datum toe 
treding RvT 

Aftreden/Verkiesbaar 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rob van de Laar Lid en auditcommissie 06-07-2012   HKC  A  

Rob Schröder lid Oost 06-07-2012 HKA   A   

Karel Mulder Lid 06-07-2012  HKC  A   

Loes Schutte-Postma lid en vertrouwens-
commissie 

06-07-2012   HKC  A  

Pieter van Alphen voorzitter 19-02-2013  HKC   A  

Leen van der Sar lid West 30-06-2015 GA    HKA  

Chris Enthoven Lid 20-09-2016  GC   HKC  

Pieter Hordijk lid Zuid 21-02-2017   GA   HKA 

Karin Husmann lid Rijnmond 21-02-2017   GA   HKA 

Rutger Klei Lid en auditcommissie 28-11-2017   GC   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, jaarrekening en 
het jaarverslag, evenals het meerjarenbeleidsplan en de begroting. De Raad van Toezicht laat de be-
leidsvorming en -uitvoering, waaronder het financieel beheer, over aan de directeur en het team. 
Daarnaast staat de voortgang van de projecten en de strategische programma´s regelmatig op de 
agenda en worden er strategische kwesties bediscussieerd. In 2018 zijn in totaal vier Raad van Toe-
zicht-vergaderingen gehouden en is een heisessie georganiseerd voor reflectie op het maatschappe-
lijk ondernemerschap van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. 

 

4.3  Wat stond verder op de agenda 

In 2018 is op verschillende momenten extra aandacht besteed aan het financieel beleid en de te ver-
wachten inkomsten en lopende acquisities. Het slechte resultaat over 2017 was voor de Raad van 
Toezicht aanleiding om de financiële ontwikkeling nauwgezet te volgen. Aangezien de verhuurder 
van ons pand tot verkoop van het pand is overgegaan is ook een proces opgezet om te komen tot 
nieuwe huisvesting. De Raad van Toezicht heeft hiervoor de randvoorwaarden vastgesteld en de 
voortgang regelmatig besproken.  
Aangezien Centraal Beheer het contract voor onze pensioenregeling niet meer wilde verlengen i.v.m. 
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het stoppen van het pensioenproduct is een proces opgezet om te komen tot een nieuwe pensioen-
regeling voor de NMZH.  De Raad van Toezicht heeft hiervoor de randvoorwaarden vastgesteld en de 
voortgang regelmatig besproken. Dit heeft geleid tot een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 
2019.  
 
Binnen de Raad van Toezicht is een commissie ingesteld die alle reglementen en vastgestelde regelin-
gen heeft doorgenomen en geactualiseerd. In 2018 zijn een aantal reglementen op voorspraak van 
deze commissie vastgesteld. In 2019 zullen de laatste reglementen en regelingen geactualiseerd en 
vastgesteld gaan worden.  
 
De Auditcommissie is als vaste adviescommissie van de Raad van Toezicht in 2018 vier maal bij elkaar 
geweest. De Auditcommissie heeft tot taak - als onderdeel van de taak van de RvT - toezicht te hou-
den op de directie, met name wat betreft diens plicht om te zorgen voor een goede financiële ver-
slaggeving en financiële gang van zaken bij de NMZH, en het voorbereiden van de oordeels- en be-
sluitvorming van de RvT hierover. In 2018 heeft de Auditcommissie zich naast de financiële gang van 
zaken zich ook gebogen over de nieuwe pensioenregeling en nieuwe huisvesting voor de NMZH. 

 

4.4  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 onderschrij-
ven het belang van een goed gefundeerd maatschappelijk vertrouwen en volgen dan ook de aanbe-
velingen 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 toe-

zicht op de uitvoerende taken van de directie; 

 Er is een auditcommissie ingesteld die periodiek de financiële voortgang met directie bespreekt 
 
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 be-

zetting. 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 aan-

name/ontslag personeel en fundamentele uitgaven aan materiaal  toestemming van de Raad 

van Toezicht is vereist. Daarmee is een controlemechanisme in het systeem aangebracht; 

 
Een optimale samenstelling van het toezichthoudend orgaan wordt als volgt bewerkstelligd: 

 Sinds 2012 is het Raad van Toezichtmodel ingevoerd waarbij ook in de statuten en verschil-

lende 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 en leden van de Raad van Toezicht vindt als volgt plaats: 
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 In vergaderingen van de RvT is hiervoor altijd ruimte ingebouwd. Gezien de aard van de organi-

satie vindt dit altijd op inhoud van het werkprogramma plaats. RvT leden zijn niet op uitvoe-

rend niveau in de organisatie aanwezig; 

 De directie en een delegatie van de Raad van Toezicht evalueren tijdens en buiten de vergade-

ringen het functioneren van de directeur. 
 
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; 
• De auditcommissie overlegt periodiek met de directie over de financiële voortgang van de 

organisatie en de gestelde doelen 
• Tevens vindt een maal per jaar een controle op de interne processen plaats door de ex-

terne accountant. 

 Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties wordt als volgt opge-

volgd: 
• 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 in-
formatieverschaffing 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’ bete-

kenis. Onderstaand een opsomming van de meeste  relevant/betrokken organisaties uit ons 
werkveld: 
o De aangesloten organisaties, bestaande uit 315 organisaties en groepen worden ver-

tegenwoordigd in de Raad van Aangesloten Organisaties 
o Provincie Zuid-Holland (belangrijke subsidieverstrekker en inhoudelijk beleidsmaker 

in de provincie); 
o Samenwerking van de 12 natuur en milieufederaties (NPL gelden worden via dit sa-

menwerkingsverband 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 afge-

geven 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 
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 Informatie wordt op een standaardwijze gearchiveerd 

 De opzet van de 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: 
• De organisatie staat altijd open voor berichten uit haar omgeving en heeft via de verschil-

lende gremia de nodige mogelijkheden gecreëerd dat deze adequaat kunnen worden ont-
vangen, verwerkt etc. 

• De organisatie heeft een klachtenregeling die voor alle betrokkenen duidelijk maakt hoe 
om te gaan met klachten en hoe deze af te wikkelen 

 

4.5 Bezoldiging Raad van Toezicht en directeur 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor de door hun uitgevoerde acti-
viteiten. Waar nodig kan een vergoeding worden verkregen voor gemaakte kosten maar pas na het 
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 be-
paald op 345 punten en de functie ingedeeld in categorie F. Voor de details van de bezoldiging ver-
wijzen wij naar pagina 51 van de jaarstukken. 
 
De inschaling van directeuren van goede doelen organisaties is op basis van de richtlijn van Goede 
Doelen Nederland door het CBF als richtlijn overgenomen. De beloning van de directeur moet hier-
mee in overeenstemming zijn. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat dit voor de NMZH nu nog 
niet het geval is. In 2019 zal hierover een besluit worden genomen om ook te kunnen voldoen aan dit 
onderdeel van deze richtlijn. 
 

Foto: Pixabay  
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5 Financiële Verantwoording 
 

5.1  Algemeen 

2017 sloten wij financieel teleurstellend af met een tekort. 2018 kon ten opzichte van 2017 beter 
worden begonnen, een groot deel van de benodigde baten voor 2018 was al zeker, maar het langdu-
rig ziekte verzuim van één medewerker en de overige vacatures drukte ook in 2018 een belangrijk 
stempel op projectuitvoering en acquisitie. Uiteindelijk heeft dit ook in 2018 geleid tot een negatief 
resultaat. Op 1 november was het team weer op volle sterkte. De wisselingen binnen het team heb-
ben de organisatie ook weer een nieuwe impuls gegeven en dit geeft vertrouwen voor de toekomst. 
Door de voorfinanciering van een aantal projecten is de liquiditeit in 2018 verder onder druk komen 
te staan. De dalende lijn die gedurende het jaar zichtbaar is zet zich ook in 2019 nog een korte  
periode door maar verbetert dan door voorschotten van de provincie voor het grootste POP 3 pro-
ject De Groenste Familie van Zuid-Holland. 
 
Voor 2019 zijn de eerste ontwikkelingen positief. Zo zijn er overleggen gaande om twee meerjaren 
subsidies binnen te halen en zijn er twee grote projecten door de rijksoverheid en de Postcodeloterij 
toegekend die samen met de andere milieufederaties zullen worden uitgevoerd. Het blijft echter een 
grote inspanning vergen om de exploitatie voor 2019 zoals begroot te halen. 
 

5.2  Financiële resultaten 

De staat van baten en lasten over 2018 sluit met een tekort wat als volgt is opgebouwd: 

Aan baten hebben wij ontvangen € 579.157 
Aan de verschillende doelstellingen hebben wij besteed € 607.391 
Hieruit resulteert een tekort van € (28.234) 
Aan voordelige overige resultaten is behaald € 43 
Tekort € (28.191) 

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 Begroting 

 Verschil ten opzichte 
van de begroting 

  2018 2018  Voordelig Nadelig 

  € €  € € 

BATEN       
Particulieren       
Loterijorganisaties       
Subsidies van Overheden  161 103  58  
Andere organisaties zonder 
winststreven 

 
416 520   104 

Overige baten  2 1  1  
Financiële baten en lasten       

  579 624    
       

LASTEN  607 619  12  
       

     71 104 
      (71) 

SALDO  (28) 5   33 
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Toelichting 
Zoals hiervoor al aangehaald kon het jaar 2018 niet positief worden afgesloten zoals begroot. De 
start was veelbelovend. De acquisitie opgave was begin 2018 € 163.000 waar dit begin 2017 nog 
€ 374.000 bedroeg. De personele situatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat we het benodigde be-
drag voor 2018 niet volledig hebben kunnen realiseren. Ook is halverwege het jaar met een vaststel-
lingsovereenkomst afscheid genomen van een collega.   

Baten 
De baten vallen lager uit dan begroot, mede doordat een aantal activiteiten die begroot waren, niet 
konden doorgaan. Zo is het beoogde project ‘Wassenaar geeft energie’ niet door het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Wassenaar gekomen en bleef ook de ontwikkeling van het label Duur-
zame Aanbieder ver achter bij de verwachtingen waardoor hier minder personele inzet voor nodig 
was. De ‘schade’ is uiteindelijk beperkt gebleven doordat we nog een aantal nieuwe projecten heb-
ben kunnen starten maar die waren onvoldoende om het begrote niveau te realiseren. 
 
Lasten 
De totale lasten vallen ook lager uit dan begroot, wat dan het tekort aan inkomsten nog enigszins 
compenseert. Dit is met name zichtbaar bij de personele lasten waar we onder meer door de vergoe-
ding vanuit de verzuimverzekering de kosten nog wat hebben kunnen drukken. Dat betekent echter 
ook dat de formatie niet op volle sterkte was en daarmee niet kon bijdragen aan de verdiencapaci-
teit. Eind 2018 was de formatie weer op peil en liggen er voldoende kansen om de inzet ook optimaal 
te benutten. De overige uitvoeringskosten zijn goed beheersbaar maar tegelijkertijd ook grotendeels 
vast.  
 

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 moni-
toring 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 be-
stuursmodel, het financieel technisch beleid en financieel management ´state of the art´ zijn inge-
richt. 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 uit-
loop dreigt, zullen hierover afspraken moeten worden gemaakt.  
 
Tevens worden de doorlopende risico’s middels managementrapportages inzichtelijk gemaakt en pe-
riodiek besproken met directie en Raad van Toezicht zodat de organisatie tijdig kan bijsturen indien 
de analyses daar aanleiding toe geven. Ook de Auditcommissie die als vaste adviescommissie is inge-
steld door de Raad van Toezicht speelt een rol in de risicobeheersing. 
 
De afgelopen twee jaar is gebleken dat de uitbetaling bij subsidieregelingen vaak een lange door-
looptijd hebben. Bij de POP3 regeling die de provincie Zuid-Holland uitvoert bleek de doorlooptijd op 
te lopen tot 8 maanden. Hierdoor is de liquiditeitspositie verder onderdruk gekomen. Met de provin-
cie Zuid-Holland is samengewerkt en een oplossing ge vonden in de vorm van het beschikbaar stellen 
van een voorschot van maximaal 50% van de beschikking bij de start van POP3 projecten. Hierdoor 
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wordt de liquiditeitspositie verbeterd. Ook zullen naast kortlopende projecten meerjarenpro-
gramma´s moeten worden ontwikkeld om de liquiditeitspositie ook in de komende jaren verder te 
verbeteren.  
 

5.4 Postcode Loterij 

Sinds 1996 steunt de Postcode Loterij de Natuur en Milieufederaties en sinds de start van deze sa-
menwerking hebben de Natuur en Milieufederaties tot nu toe € 51,6 miljoen euro ontvangen.  
Dit jaar heeft de Postcode Loterij € 370,6 miljoen verdeeld over 107 goede doelen in Nederland. 
Dankzij de 3 miljoen deelnemers van de loterij kon dit record bedrag worden verdeeld.  

Jaarlijks verdeelt de Nationale Postcode Loterij zo meer dan 50% van de opbrengst. De Natuur en Mi-

lieufederaties ontvangen per jaar € 2,25 miljoen van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage 

waar wij ontzettend blij mee zijn. 

Mede dankzij de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen de Natuur en Milieufede-

raties zich blijven inzetten voor een duurzamer Nederland. Samen met onze collega’s in de andere 

provincies werkt de NMZH aan een groene, duurzame en klimaatbestendige provincie. Een provincie 

waar we duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst.  

Naast de jaarlijkse bijdrage hebben de Natuur en Milieufederaties dit jaar ook een extra schenking 

van € 1,65 miljoen euro ontvangen voor ons project Energietuinen. Met dit project willen we zicht-

baar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan 

met natuur en recreatie. 

 

Wij zijn de Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar voor deze bijdrage. Met deze hulp 

kunnen wij in de 12 provincies veel projecten realiseren. Jouw steun – ook via de Nationale Postcode 

Loterij – is daarbij onmisbaar. Zo werken we samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland! 

 

 

 
Op de foto (v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris Natuur en Milieufederaties), Postcode Loterij ambassadeur Caroline 
Tensen en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties) – Foto: Roy Beusker 
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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. 

 

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 Post-
code loterij zoals hiervoor ook aangegeven. In strikte zin is een percentage voor kosten van fondsenwer-
ving dan ook niet van toepassing maar De Provinciale Natuur en Milieufederaties hanteren voor het in-
zichtelijk maken van deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepas-
sing van Richtlijn 650 voor kosten Beheer en Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellin-
gen (VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de be-
stedingen, 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 € 216.725 wat volledig is opgenomen 
in een continuïteitsreserve zoals ook zichtbaar is gemaakt in de jaarrekening over het boekjaar 2018.  
Het beleid van de stichting met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare ver-
mogen is er op gericht om de continuïteit van de organisatie te waarborgen door middel van het op-
bouwen van een eigen vermogen ter hoogte van 1 jaar aan uitvoeringskosten (ca. € 500.000). Jaar-
lijks 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 stich-
ting ruim binnen de gestelde norm. 
Door het verlies in de afgelopen twee jaar is de reservepositie sterk afgenomen. Deze trend moet 
doorbroken worden om discontinuïteit te voorkomen. We gaan onze inzet richten op acquisities en 
diensten die beter bij gaan dragen aan het versterken van onze reservepositie in de komende jaren.  
 

5.8 Doorkijk naar het jaar 2019 

In de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting voor het boekjaar 2019 is nog een bedrag van 
€ 373.000 opgenomen als nog te verwerven middelen om de begroting te realiseren op het niveau zoals 
dat nu is uitgewerkt. Dat ligt op een hoger niveau dan de start van 2018 maar gezien de ontwikkeling in 
de eerste maanden van 2019 is de verwachting dat dit niveau zal worden behaald. 
Zo zijn inmiddels twee grote projecten die samen met de andere Natuur en Milieufederaties worden uit-
gevoerd toegekend en zijn we ook in een vergevorderd stadium met de provincie voor twee meerjaren 
toekenningen.  
Verder zijn de vaste waarden opgenomen maar zal er ook weer substantieel ingezet worden op energie-
besparing en CO₂ reductie. Zo liggen er plannen om de CO₂ Bank Zuid-Holland verder uit te bouwen, zijn 
we bezig met de uitvoering van drie POP 3 trajecten en lijkt Valuta voor Veen ook tot uitvoering te gaan 
komen. De liquiditeit blijft onder druk door de voorfinanciering van de POP3 projecten. Er is stevig onder-
handeld met de provincie om dit probleem op te lossen en dat heeft geresulteerd in een aanpassing van 
de regeling waarmee 50% van het totale subsidie als voorschot kan worden aangevraagd. Voor het groot-
ste project is dat inmiddels geeffectueerd met een voorschot van € 450.000. 
 
De begroting voor 2019 (zie volgende pagina) sluit met een positief resultaat en ziet er als volgt uit: 
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 Begroting 
2019 

 € 

Uitgaven  
Projectkosten direct  
Inhuur derden  93.676 
Reis- en verblijfkosten 6.400 
Voorlichting en presentatie 455.000 
Overige kosten 36.310 

 591.386 
Indirecte kosten  
Personeelskosten (vaste dienst) 496.000 
Reis- en verblijfkosten 3.000 
Voorlichting en presentatie 5.500 
Huisvestingskosten 46.250 
Kantoorkosten 38.450 
Bestuurskosten 2.500 
Administratie- en advieskosten 26.100 
Financieringskosten 850 

 618.650 
  

Totaal uitgaven 1.210.036 
  

Inkomsten  
Baten van subsidies van overheden 644.985 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 595.001 
Rentebaten 50 
  

Totaal Inkomsten 1.240.036 
  

Resultaat 30.000 
 
 



 

   

Jaarrekening 2018 
 



Balans per 31 december 2018

(na bestemming resultaat)

Actief

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa:

Debiteuren 20.891       68.164         

Overige vorderingen en overlopende activa 273.478     211.945       

294.369      280.109      

Liquide middelen 43.803        111.596      

338.172      391.705      

Passief

Eigen vermogen

Reserves:

Continuïteitsreserve 216.725     244.916       

Overige reserves 0                0                  

216.725      244.916      

Schulden op korte termijn

Leveranciers en handelskredieten 11.746       6.842           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 44.882       52.117         

Overige schulden en overlopende passiva 64.819       87.830         

121.447      146.789      

338.172      391.705      

€ €

31-12-2018         31-12-2017

31-12-2018         31-12-2017

€ €
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Staat van Baten en Lasten 

Realisatie Begroot Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Baten van particulieren 280             -                512            

Baten van loterijorganisaties -                  -                -                 

Baten van subsidies van overheden 161.362      103.000    110.013     

Baten van andere organisaties zonder winststreven 415.396      520.000    348.092     

Som van de geworven baten 577.038      623.000    458.617     

Overige baten 2.119          1.000        -                 

Som van de baten 579.157      624.000    458.617     

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Samenwerking 32.339        32.981      51.301       

Duurzame bedrijvigheid 72.841        74.287      106.938     

Energie transitie 73.887        75.354      66.765       

Energieke samenleving 4.985          5.084        110.110     

Gebiedscoördinatie en ontwikkeling 36.940        37.673      41.624       

Groene leefomgeving 133.977      136.637    183.768     

Strategische thema's 252.422      257.434    14.066       

Totaal besteed aan doelstelling 607.391      619.450    574.572     

Wervingskosten

Kosten van beheer en administratie * -                  -                -                 

Saldo voor financiele baten en lasten (28.234)       4.550        (115.955)    

Saldo financiele baten en lasten 43               250           202            

Saldo van baten en lasten (28.191)       4.800        (115.753)    

Bestemming

Continuiteitsreserve (28.191)       4.800        (85.796)      

Overige reserves -                  -                (29.957)      

(28.191)       4.800        (115.753)    

* 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 2018 afgenomen met € 67.793. Ook in 2017 was sprake van

een afname groot € 36.557. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse van de kasstromen.

2018 2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Tekort/overschot (28.191)     (115.753)   

Aanpassingen voor:

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie vorderingen (14.260)     51.360      

Mutatie kortlopende schulden (25.342)     27.836      

(39.602)     79.196      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (67.793)     (36.557)     

Kasstroom uit operationele activiteiten (67.793)     (36.557)     

Netto kasstroom (67.793)     (36.557)     

Mutatie geldmiddelen (67.793)     (36.557)     

De afname in het boekjaar is het gevolg van het verlies in het boekjaar en 

een verhoging 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.

Verbonden partijen

Met Stichting CO2 Bank-Zuid-Holland bestaat op dit moment een bestuurlijk eenheid. Omdat de stichting

echter nog geen activiteiten heeft ontplooid wordt hiervan niets opgenomen in de jaarsstukken.
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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 fondsen-

wervende 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 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

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vorderingen

Debiteuren:

Debiteuren 20.891         68.164      

Overige vorderingen en overlopende activa:

Te vorderen bijdragen De Natuur en Milieufederaties 4.000           14.218      

Rente 42                202           

Vooruitbetaalde bedragen 2.074           12.161      

Uitkering ziekteverzuim verzekering -                   23.453      

Nog te ontvangen projectbijdragen 33.967         64.118      

Nog te ontvangen subsidies 233.395       81.883      

Overige vorderingen -                   15.910      

273.478       211.945    

De looptijd van deze vorderingen bedraagt een periode < 1 jaar.

Liquide middelen
31-12-2018        31-12-2017

ING Bank rekening-courant 18.247         66.394      

Triodos bank, rekening courant 665              614           

ING Bank spaarrekening 24.891         44.588      

43.803         111.596    

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: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 244.916       330.712    

Resultaatbestemming (28.191)        (85.796)     

Stand per 31 december 216.725       244.916    

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: 2018 2017

€ €

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari 0                  29.957      

Resultaatbestemming -                   (29.957)     

Stand per 31 december 0                  0               

De overige reserves wordt gevormd uit de overschotten (resultaat hoger dan begroot) en kan

door het bestuur worden ingezet voor (verwerving van) nieuwe projecten.

31-12-2018 31-12-2017

Leveranciers en handelskredieten: € €

Crediteuren 11.746         6.842        

Belastingen en premies sociale verzekeringen: 31-12-2018        31-12-2017

€ €

Saldo BTW af te dragen ultimo boekjaar 32.242         40.402      

Afdracht loonheffingen en sociale lasten 12.640         11.715      

44.882         52.117      

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden en overlopende passiva:

Vakantiegeldverplichting 13.311         15.882      

Vakantiedagenverplichting 8.743           12.316      

Te betalen accountants- en administratiekosten 11.100         9.700        

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen 20.100         42.480      

Te betalen personeelskosten 3.830           1.096        

Nog te betalen projectkosten 5.526           5.526        

Overige schulden 2.209           830           

64.819         87.830      

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.

De verhuurder heeft begin 2018 het contract per 1 januari 2019 opgezegd en de stichting heeft inmiddels

een nieuw huurcontract getekend voor de duur van 5 jaar voor een pand aan de Raamweg 2 te Den Haag.

De jaarlijkse huur voor deze lokatie bedraagt € 36,000.

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 Begroot Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

BATEN

Baten van particulieren

Donaties 280             -                512            

280             -                512            

Baten van subsidies van overheden

Tijdelijke subsidies:

Provincie Zuid-Holland, POP 3 regelingen  147.572      103.000    84.023       

Provincie Zuid-Holland, overige subsidies 13.790        -                -                

Provincie Zuid-Holland, project Taskforce Agrarische Natuur  -                  -                25.990       
Vrijval subsidies jaaroverschr. projecten -                  -                -                

161.362      103.000    110.013     

Baten van andere organisaties zonder winststreven

St. De Natuur en Milieufederaties 129.600      126.000    132.378     

Overige activiteiten 285.796      394.000    215.714     

415.396      520.000    348.092     

Het percentage van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de 

Nationale Postcode Loterij bedroeg in 2018 96,9% (2017: 94,6%).

Som van geworven baten 577.038      623.000    458.617     

Overige baten

Overige baten 2.119          1.000        -                

Financiele baten en lasten

Rentebaten 43               250           202            
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten

BESTEDINGEN

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Directe projectkosten (cf lastenverdeling per project)

Personeelskosten 336.855       370.500       350.200       

Inhuur derden  *1 34.754         -                   33.570         

Reis- en verblijfkosten 5.130           5.000           5.170           

Voorlichting en presentatie 4.316           5.000           150              

Overige kosten 8.496           5.000           7.831           

Totaal Projectkosten 389.551       385.500       396.921       

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) 5,60             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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 Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten

Lastenverdeling per project

Samen Duurzame Energie Energieke Gebiedscoord Groene Strategische Totaal Beheer & Realisatie Begroting Realisatie

Werking Bedrijvigheid transitie samenleving en ontwikkeling leefomgeving Thema's Projecten Administratie 2018 2018 2017

Directe projectkosten € € € € € € € € € € € €

Personeelskosten 20.922       42.598       46.399       2.829         22.332        80.748        121.027      336.855      89.109         425.964       477.000      408.629         

Inhuur derden -                 -                 -                 809             33.945       34.754        -                  34.754         -                  33.570           

Reis- en verblijfkosten 96              139            166            68              470             1.159          3.032         5.130          -                  5.130           5.000          5.170             

Voorlichting en presentatie -                 1.436          968             1.912         4.316          -                  4.316           5.000          150                

Overige kosten -                 2.500         -                 -                 5.996         8.496          -                  8.496           5.000          7.831             

Totaal directe projectkosten 21.018       45.237       46.565       2.897         24.238        83.684        165.912      389.551      89.109         478.660       492.000      455.350         

Indirecte kosten

Reis- en verblijfkosten 91              270            253            25              97               482             656            1.874          821             2.695           2.750          3.793             

Huisvestingskosten 1.604         4.743         4.447         431            1.709          8.466          11.521       32.921        14.872         47.793         47.500        47.478           

Kantoorkosten 1.217         3.600         3.375         327            1.297          6.426          8.745         24.987        11.290         36.277         35.450        32.836           

Bestuurskosten -                 2.578           2.578           2.500          3.347             

Voorlichting en presentatie 73              215            201            20              77               384             522            1.492          756             2.248           5.500          4.002             

Administratie- en advieskosten -                 36.461         36.461         32.900        26.853           

Financieringskosten 679             679              850             913                

Totaal indirecte kosten 2.985         8.828         8.276         803            3.180          15.758        21.444       61.274        67.457         128.731       127.450      119.222         

Totaal Projectkosten 24.003       54.065       54.841       3.700         27.418        99.442        187.356      450.825      156.566       607.391       619.450      574.572         

100,00%

Verdeling Beheer & Administratie 5,32% 11,99% 12,16% 0,82% 6,08% 22,06% 41,56% 100,00%

Toerekening 8.336         18.776       19.046       1.285         9.522          34.535        65.066       156.566      (156.566)     -                  

Totale kosten 32.339       72.841       73.887       4.985         36.940        133.977      252.422      607.391      -                  607.391       619.450      574.572         

Kostentoerekening

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

Kengetallen

2018 2017

% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving -                 -                 

% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten (voor verdeling Beheer & Administratie) 74,2% 79,2%

% kosten Beheer & Administratie (voor verdeling) ten opzichte van de totale kosten 25,8% 20,8%

NMZH streeft naar maximaal 20% aan kosten Beheer & Administratie. Het percentage kosten Beheer & Administratie is dit jaar hoger vanwege een langdurig ziekteverzuim. 

Projecten
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Specificatie van de Uitvoeringskosten volgens categoriale indeling (indirecte kosten)

Realisatie Begroot Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Salarissen

Salariskosten 335.460      353.500       323.076      

Vakantiedagenverplichting (3.573)         -                  4.651          

Ontvangen ziekengeld (19.274)       -                  (23.453)       

312.613      353.500       304.274      

Sociale lasten

Sociale lasten werkgever 55.377        56.500         50.315        

Premie ziekengeldverzekering 14.290        13.500         8.128          

69.667        70.000         58.443        

Pensioenlasten 27.094        33.000         27.678        

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten 3.571          2.000           2.298          

Werving & Selectie 671             -                  -                  

Deskundigheidsbevordering -                  2.500           2.090          

Reiskosten woon-werk 11.437        15.500         12.642        

Arbokosten 911             500              1.204          

16.590        20.500         18.234        

Totaal Personeelskosten 425.964      477.000       408.629      

Toegerekende personeelskosten aan Projecten (336.855)     (370.500)     (350.200)     

Totaal Personeelskosten indirect 89.109        106.500       58.429        

Reis- en verblijfkosten

Kilometervergoedingen 1.714          2.000           2.240          

Verblijf- en representatiekosten 981             750              1.553          

2.695          2.750           3.793          
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Realisatie Begroot Realisatie

2018 2018 2017

€ € €

Huisvestingskosten

Huur gebouwen 30.247        30.500         29.896        

Servicekosten 11.495        12.000         11.334        

Schoonmaakkosten 4.447          5.000           4.432          

Overige huisvestingskosten 1.604          -                  1.816          

47.793        47.500         47.478        

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 21.732        19.500         19.225        

Kantinekosten 312             1.000           709             

Kantoorbenodigdheden 1.328          1.000           784             

Telefoonkosten 4.366          4.000           3.713          

Kopieer-, druk-, en reproduktiekosten 2.110          2.500           2.508          

Contributies en vakliteratuur 4.525          4.500           3.558          

Portokosten 30               500              408             

Verzekeringen 1.874          2.200           1.931          

Overige kantoorkosten -                  250              -                  

36.277        35.450         32.836        

Bestuurkosten 2.578          2.500           3.347          

Voorlichting en presentatie

Jaarverslag en beleidsplan -                  1.000           235             

Bijeenkomsten achterban 324             500              -                  

Website 1.924          4.000           3.767          

Overige communicatiemiddelen -                  -                  -                  

2.248          5.500           4.002          

Administratie- en advieskosten

Accountants- en advieskosten 12.656        6.900           5.195          

Kosten (juridisch) advies 853             2.000           2.078          

Administratiekosten 22.952        24.000         19.580        

36.461        32.900         26.853        

Financieringskosten

Bankkosten en rentelasten 679             850              913             

679             850              913             

Totaal indirecte kosten 128.731      127.450       119.222      

Totaal  Uitvoeringskosten 217.840      233.950       177.651      
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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 2017. 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 onbepaalde tijd

uren (voltijds werkweek) 37

Parttime percentage 86,49%

Periode 01-01 t/m 31-12

Bezoldiging

jaarinkomen

Bruto salaris 80.766

Vakantiegeld 6.405

Eindejaarsuitkering nvt

Variabel jaarinkomen nvt

Totaal jaarinkomen 87.171

overige lasten en vergoedingen

Belastbare vergoedingen nvt

Pensioenlasten 14.142

Overige beloningen op termijn nvt

Uitkeringen beëindiging dienstverband nvt

Totaal overige lasten en vergoedingen 14.142

Totaal bezoldiging 2018 101.313

Totaal bezoldiging 2017 100.039

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

Naam Functie

Duur dienst 

verband

Omvang 

dienst 

verband Beloning

Door 

werkgever 

betaalde SV 

premies

Belastbar

e kosten 

vergoedi

ngen

Voorzien

ingen 

betaalba

ar op 

termijn

Beëindigings-

uitkeringen

Jaar 

beëindiging Motivering

P.R. van Alphen voorzitter 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

R. van der Laar lid en 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

K.F.Mulder lid 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

R.F.G. Schröder lid 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

E.T. Schutte - Postma lid en  

vertrouwenspersoon

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

C.M. Enthoven lid 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

L.E. van der Sar lid 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

P. Hordijk lid 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

K.C.E. Husmann lid 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

R. Klei lid en 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
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Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening

Ondertekening van het jaarbericht 2018.

Den Haag,  4 juni 2019,

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 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht gehouden

op 10 juli 2018. De Raad van Toezicht heeft de resultaatbestemming vastgelegd conform

het daartoe gedane voorstel.

Voorstel resultaatbestemming 2018

Door de directie wordt voorgesteld aan het behaalde resultaat de volgende bestemming

te geven:

€

- onttrekking aan de continuïteitsreserve -28.191

- ontrekking aan de overige reserves 0

-28.191

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

52



VAN REE ACCOUNTANTS
íegisteraccountants en belastingadviseurs

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

Zuid-Holland

Sitiopaík 2-4
3941 PP Doorn

Postbus 294

3940AG Doom

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

T (0343) 41 59 40

F (0343) 41 44 78

dooín@vameeacc.nl
www.vaníeeacc.nl

KvK ní. 09068872

Ons oordeel

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

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 201 8;
2 de staat van baten en lasten over 2018; en

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Ací:ouníaníi is een handelsnaam van Van Ree Accouníaníi en Belasíingadviseuís sv.
Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vooíwaaíden van íoepassing die gedeponeem zijn ündeí nummeí áOá8lb% bij de Kameí van Koophaíídel íe Uííecht

Op veízoek woíden öeze kos{eloos íoegezonden.



VAN REE ACCOUNTANTS
íegiiíeía«coumaníi en belasíingadviieuís

B. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbíj, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;

toelichting op de lastenverdelíng.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere

informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie

materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in

overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelíjkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de

jaarrekening

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat
is om haar werkzaamheden in continu'íteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stíchting te
Iiquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continu'íteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
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De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een
hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

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

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van ínzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde contínuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-ínformatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zíjn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
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gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continu'íteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen;

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

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindíngen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomíngen in de interne beheersing.

Doorn, 13 september 2019
Van Ree Accountants

w.g.

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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