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Voor u ligt het beleidsplan 2015-2020 van de Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). Het afgelopen jaar hebben 
wij ons vorig beleidsplan 2011-2015 ‘Netwerken versterken!’ breed 
geëvalueerd met diverse stakeholders. Op basis van maatschap-
pelijke trends en ontwikkelingen hebben wij scherp gekeken naar 
onze opgaven voor de periode 2015-2020. Wij constateren dat de 
samenleving en het bedrijfsleven voor nieuwe opgaven staan, 
de samenleving is enorm in beweging. De klimaatopgaven en de 
transitie naar een duurzame economie stellen ons voor nieuwe 
uitdagingen. Dit geeft onzekerheden, maar ook nieuwe kansen 
voor innovatie, slimme en efficiënte productie en duurzame eco-
nomie. De NMZH wil die kansen volop benutten en zorgen voor 
nieuwe doorbraken. De energieke samenleving biedt daarvoor veel 
aanknopingspunten. Het aantal burgerinitiatieven op het gebied 
van duurzame energieopwekking en gezond en verantwoord voed-
sel neemt nog steeds toe. Binnen overheden en bedrijfsleven geeft 
dit een omslag in denken. Co-creatie en netwerksamenwerking 
staan hoog op de agenda. Wij willen deze beweging van onderop 
versterken en ondersteunen en kansen voor nieuwe allianties 
benutten voor een mooier en duurzamer Zuid-Holland. 

In dit beleidsplan maken wij onze keuzes op hoofdlijnen voor 
de komende jaren zichtbaar. Jaarlijks zal die inzet worden 
geconcretiseerd en voorzien van meetbare doelen en resulta-
ten in ons activiteitenplan. Onze inzet en aanpak is gefocust op 

gebiedsontwikkeling en een beperkt aantal strategische pro-
jecten. Projecten met een sterke ambitie om tot doorbraken te 
komen. De versterking van biodiversiteit en ruimtelijke kwali-
teit in samenhang met duurzame economische ontwikkeling is 
een succesvolle aanpak gebleken. De NMZH wil een rol spelen 
als initiatiefnemer en versneller van duurzame ontwikkeling en 
pleitbezorger van natuur en landschap. Die koers houden wij 
vast. Wij werken daarbij samen met burgers, bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en overheden. En uiteraard met ons 
Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk van zo’n 300 aange-
sloten organisaties.

We schetsen in dit beleidsplan onze missie en positie, onze 
doelen en strategieën voor de periode 2015-2020. Wij nodigen 
iedereen uit om op deze strategieën met ons samen te wer-
ken. In dit beleidsplan geven wij ook aan hoe wij een en ander 
mogelijk (gaan) maken en ons als organisatie verder willen 
ontwikkelen. 

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland, dat blijft ons 
motto, ook in de periode 2015-2020!

Alex Ouwehand
Directeur

INLEIDING
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Wat zijn de maatschappelijke trends en ontwikkelingen en tot 
welke opgaven voor natuur, milieu en duurzaamheid leiden die in 
Zuid-Holland voor de komende vijf jaar? De samenleving ontwik-
kelt zich naar een complexe netwerksamenleving met een nieuwe 
rol voor overheden. Met name op het gebied van ruimtelijke 
ordening en natuur vindt een decentralisatie van verantwoor-
delijkheden, bevoegdheden en middelen plaats. In de energieke 
samenleving zien we een brede duurzaamheidsbeweging van 
betrokken burgers en bedrijven die kansen biedt om samen te 
werken aan een mooier en duurzamer Zuid-Holland. 

Klimaat, grondstoffen en gezondheid
De grote inhoudelijke thema’s rond klimaat en grondstoffen blij-
ven ook de komende vijf jaar onverminderd relevant. In ‘Wissels 
omzetten, de 21e eeuw vraagt om robuust milieubeleid’, voegt het 
Planbureau voor de Leefomgeving daar nog één aan toe: gezond-
heid. In de modernisering van het milieubeleid wordt gezondheid 
door het kabinet zelfs centraal gesteld. Het gaat dan met name om 
de verbetering van luchtkwaliteit en de risico’s van de introductie 
van nieuwe stoffen in het milieu. 

Het klimaatbeleid, en daarmee de CO2-reductie, komt echter nog 
steeds lastig van de grond. Energiebesparing in zowel woning-
bouw als industrie blijft fors achter bij de doelstellingen. Hetzelfde 
geldt voor het halen van de doelen voor duurzame energieop-
wekking. De bio-gebaseerde economie is een tot de verbeelding 
sprekende opgave en maakt veel creativiteit los, maar tegelijk zien 
we dat het sluiten van kringlopen zoals in de landbouw nog ver van 
de huidige realiteit staat. 

Deze grote thema’s zijn aan te vullen met een aantal trends en 
ontwikkelingen die daarop aansluiten en een meer compleet beeld 
voor Zuid-Holland geven.

Compacte en klimaatbestendige stad
De Zuid-Hollandse bevolking blijft ook in de periode tot 2020 
groeien, vooral in de grotere steden. Eveneens zullen in absolute 
zin het goederenvervoer en het autobezit blijven groeien. Wil het 
landelijk gebied van Zuid-Holland door deze trends niet nog verder 
onder druk komen te staan, dan betekent dit een forse opgave om 
compactere en klimaatbestendiger steden te realiseren. Dat kan 
druk zetten op de leefomgevingskwaliteit, luchtkwaliteit en bereik-
baarheid van steden. Trends die op een positieve manier kunnen 
bijdragen aan de compacte stad zijn ‘werken volgt wonen’ en de 
exponentiële ontwikkeling van ICT-toepassingen. Daardoor is er 
minder ruimte nodig voor de functie werken en ontstaat ruimte 
voor herstructurering van bedrijventerreinen en het omzetten van 
kantoren naar woningen. 

Belangrijke randvoorwaarde is meer samenwerking tussen 
gemeenten, provincie en stedelijke netwerken bij stedelijke en 
regionale opgaven. Zo kunnen overheden profiteren van elkaars 
mensen, kennis, bedrijven en voorzieningen. Waar dat nu vooral 
lokaal gebeurt zal dit zich ook bovenlokaal moeten ontwikkelen 
om uiteindelijk agglomeratievoordelen te kunnen behalen.
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Energietransitie
Er ligt een grote opgave in Zuid-Holland met zijn schaarse ruimte 
om te investeren in windparken en grootschalige zonnestroomin-
stallaties. Duurzame energie vraagt een groter ruimtebeslag dan 
conventionele energie en dat gaat deels ook op voor het gebruik 
van aard- en restwarmte. Door slim en dubbel ruimtegebruik kan 
dit worden opgevangen. Niet alleen fossiele brandstoffen, maar 
ook andere grondstoffen zullen schaarser en duurder worden. 
Vanuit dit perspectief zal meer moeten worden ingezet op het 
stimuleren van besparing, efficiënter gebruik en het sluiten van 
kringlopen. Het beter organiseren en faciliteren van technische en 
sociale innovatie is daarbij noodzakelijk. Ook inwoners en bedrij-
ven zullen meer moeten doen om de Zuid-Hollandse voetafdruk 
substantieel te verlagen. 

Water, biodiversiteit en landschap 
Bij ongewijzigd beleid zullen in Zuid-Holland een aantal nieuwe 
problemen ontstaan. De kwaliteit en beschikbaarheid van 
zoetwater voor de drinkwatervoorziening en voor natuur en 
landschap staan onder grote druk. Mede door de bodemdaling 
in bepaalde gebieden treedt verzilting op. Zeker bij de noodza-
kelijke verdichting van steden, moet goed worden gekeken naar 
klimaatbestendigheid, hittestress én verstening. Water moet ook 
in stedelijke gebieden weer meer opgevangen worden. Het lan-
delijk gebied in Zuid-Holland staat steeds meer onder invloed 
van de stad en gewijzigd Europees beleid betekent mogelijk ver-
der intensiveren van de landbouwproductie. Opgaven die daaruit 
voortvloeien zijn het verduurzamen van de landbouw, tegengaan 
van verdere bodemdaling en beschermen van biodiversiteit. 

Daarnaast vraagt een compactere stad om meer buitengebied dat 
de vraag naar en druk van (dag)recreatie aan kan. Juist in Zuid-
Holland, de dichtstbevolkte provincie en economische motor van 
Nederland zal er de komende jaren een tandje bij moeten om de 
leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.

Energieke samenleving en decentralisatie van beleid
Bij al deze trends en opgaven zijn er twee maatschappelijke ont-
wikkelingen die van grote invloed zijn op hoe we daarmee om 
kunnen gaan. Dat zijn de al genoemde energieke samenleving 
die doorzet en de decentralisatie van beleid. Wat hoop geeft is de 
enorme kracht die uitgaat van allerlei burgerinitiatieven die niet 
meer wachten op de overheid en zelf aan de slag gaan. Het zou 
mooi zijn als deze initiatieven minder door regels zouden worden 
gefrustreerd en meer worden gefaciliteerd. In de samenleving 
leeft duurzaamheid meer dan in politiek en beleid doorklinkt. Deze 
beweging kan worden versterkt door het aanreiken van hande-
lingsperspectieven en het begeleiden in organisatiekracht. 

Ook bij bedrijven is er een behoefte aan partnerschappen om 
meer maatschappelijke draagvlak te creëren voor goede initia-
tieven en te helpen kiezen bij lastige dillema’s. De (Rijks)overheid 
reageert daarop door decentralisatie van beleid met meer aan-
dacht voor de regio en een rol die meer is gericht op regisseren 
en faciliteren. Bijvoorbeeld door het faciliteren van innovatie in 
combinatie met gericht samenwerken met groene ondernemers, 
of door maatschappelijke opgaven meer centraal te stellen bij 
gebiedsontwikkeling. Door deze decentralisatie zullen gemeenten 
en regionale samenwerkingsverbanden nog belangrijker worden.
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De NMZH is een onafhankelijke stichting 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 leefom-
geving. De NMZH is gefocust op het bovenlokale niveau en werkt 
samen met lokale natuur- en milieugroepen. Onze inzet richt zich 
op het aanpakken van bovenlokale problemen die bijvoorbeeld 
gerelateerd zijn aan snelwegen, industriegebieden, natuurgebie-
den, kustontwikkeling en oppervlaktewater. Wij bewegen ons in 
het brede maatschappelijke speelveld van bestuurders, ambte-
naren, politici, andere natuur- en milieuorganisaties, inwoners, 
lokale groepen en bedrijven. Rondom de natuur- en milieuproble-
matiek in Zuid-Holland hebben wij een verbindende rol.

Wie wij zijn, de doelen die we ons stellen en de rol die we willen 
spelen; ze bepalen mede hoe we willen werken. Namelijk samen 
met lokale en regionale partners strategische projecten en pro-
gramma’s uitvoeren om duurzame ontwikkeling te versnellen. Dat 
betekent het agenderen van actuele maatschappelijke opgaven, 
het organiseren van maatschappelijke dynamiek en het op gang 
brengen van innovatieve oplossingen. Zo willen wij doorbraken 
creëren en betrokkenheid versterken bij de verduurzaming van 
de provincie Zuid-Holland. Juist door zo samen aan oplossin-
gen te werken vervagen tegenstellingen en ontstaan belangrijke 
verbindingen, netwerken en gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid voor maatschappelijke opgaven. De NMZH wil daarmee 
handelingsperspectief en ondersteuning bieden en de energieke 

samenleving versterken. Samen met actieve inwoners en duur-
zame ondernemers kunnen wij zo werkelijk een verlaging van 
onze voetafdruk dichterbij brengen. 

Onze eigenstandige bovenlokale positie als versneller van 
duurzame ontwikkeling en belangenbehartiger voor natuur en 
milieu, brengt ons vaak in de rol van adviseur en meebeslisser 
in gebiedsprocessen. Onze prioriteit ligt daarbij op het landelijk 
gebied en de grote bovenregionale main-, green- en blueports. 
In afstemming met belangrijke gebruikers en gebruiksfuncties, 
willen wij zorgen voor goede condities en randvoorwaarden 
ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit en de verbetering 
van het milieu en de waterhuishouding. Daarnaast organi-
seert, verbindt en ondersteunt de NMZH het brede netwerk van 
natuur-, milieu- en landschapsorganisaties in Zuid-Holland, 
zo’n 300 aangesloten organisaties . Samen met het netwerk 
van stedelijke milieucentra en terreinbeherende organisaties 
hebben wij zo een proactieve inbreng in het beleid van gemeen-
ten en provincie. 

De NMZH is onderdeel van de landelijke samenwerking van de 
Provinciale Natuur- en Milieufederaties (NMF’s). Landelijk stem-
men wij met de andere 11 NMF’s thema’s af die doorwerken op 
provinciaal niveau. De expertise uit deze samenwerking en het 
federatieve karakter helpen ons om kennis en ervaring te borgen 
en te delen. Zo versterken wij ons werk en onze inzet in de pro-
vincie Zuid-Holland en op landelijk niveau met de andere NMF’s.
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De kernwaarden van de 
NMZH zijn onafhankelijkheid, 
integriteit en ideële 
gedrevenheid.

De NMZH staat midden in de samenleving en 
werkt aan een mooie en duurzame provincie 
Zuid-Holland. Een provincie met een mooi 
landschap, een rijke natuur en een schoon 
milieu. Waar we duurzaam wonen en werken, 
zodat inwoners nu en later van een gezonde 
leefomgeving kunnen genieten. De NMZH 
geeft in Zuid-Holland een krachtige stem 
aan de kwetsbare waarden van natuur, 
milieu en landschap. De NMZH creëert en 
neemt daartoe initiatieven met bewoners, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en overheden. Samen werken aan natuur 
en milieuvriendelijke oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven! 

Kernwaarden

Missie
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DRIE STRATEGIEËN
Waar zet de NMZH op in?
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Aan de hand van een omgevingsanalyse en gesprekken met 
diverse stakeholders maken wij een duidelijke keuze voor een 
stevige inzet op het (blijven) versnellen van duurzame ontwik-
keling voor de komende 5 jaar. Uit hoofdstuk twee blijkt dat de 
provincie Zuid-Holland nog een aantal forse duurzaamheidsopga-
ven kent. Uit onze inzet bij o.a. de samenwerkingsovereenkomst 
Stikstofreductie, het Energieakkoord voor duurzame groei en het 
convenant Duurzame Biomassa wordt onze meerwaarde bij het 
oplossen van problemen duidelijk. Inhoudelijk wordt ook duidelijk 
dat het verbeteren van biodiversiteit, natuur en landschap ook een 
reductie van stikstofdeposities nodigt maakt. 

In de volgende paragraaf maken wij onze inzet en prioriteiten 
helder. Wij willen nieuwe werkwijzen en benaderingen ontwikke-
len om duurzame ontwikkeling de komende 5 jaar een forse stap 
dichterbij te brengen in Zuid-Holland. Onze prioriteiten zijn geba-
seerd op onze missie en de twee grote maatschappelijke trends 
van energieke samenleving en decentralisatie van beleid en uit-
voering. We ontwikkelen drie werklijnen. 

Daarnaast onderscheiden wij voor onze inzet vier inhoudelijke pri-
oriteiten, gebaseerd op analyses zoals in hoofdstuk 2. 
De drie strategieën zijn:

‘Ook voor ondernemers is een mooi en 
duurzaam Zuid-Holland belangrijk. De 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
is daarbij een constructieve en kritische 
partner van het bedrijfsleven. VNO-NCW 
West stelt de samenwerking op prijs, juist 
omdat de milieufederatie verbindingen wil 
maken met andere stakeholders in Zuid-
Holland en zich inzet voor initiatieven en 
oplossingen voor thema’s die er voor een 
sterke en duurzame economie toe doen.’ 

Bert Mooren, directeur VNO-NCW West
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Initiëren en versnellen van duurzame ontwikkeling
De NMZH ontwikkelt ideeën en concepten die bijdragen aan een mooi en 
duurzaam Zuid-Holland. We voeren die zelf uit, creëren samenwerkings-
verbanden. of stimuleren anderen om er mee aan de slag te gaan. Concrete 
voorbeelden uit het verleden zijn het LNG Platform, het Biobased Platform, 
de Samenwerkingsovereenkomst Stikstofdepositie, HIER opgewekt en ener-
giebesparingsprojecten met bewoners en bedrijven. Onze projecten hebben 
een innovatief en experimenteel karakter. Wij zoeken de spanning bij ontwik-
kelopgaven op, brengen partijen bij elkaar en creëren een werkbare aanpak. 
Als een aanpak mainstream wordt, dragen wij het stokje over. 

1
STRATEGIE
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Maatschappelijke steun verwerven voor duurzame ontwikkeling
Op thema’s die ingrijpende keuzes vergen, zoals mobiliteit of landbouw, 
blijft het in Zuid-Holland lastig wezenlijke veranderingen voor elkaar te 
krijgen. Daarbij is steun van bewoners, ondernemers, opinieleiders, politici 
en bestuurders essentieel. De NMZH heeft een duidelijke visie op duurzame 
ontwikkeling in Zuid-Holland, gebaseerd op een analyse van feiten en 
mogelijkheden. Die visie en deskundigheid zetten wij in om maatschappelijke 
en politieke steun te verwerven voor duurzame ontwikkeling. Dat doen we 
door het (laten) doen van (opinie)onderzoek, het publiceren van fact sheets, 
het sluiten van allianties met bedrijven en kennisinstellingen, het verrichten 
van metingen en het organiseren van werkbezoeken. Maar ook door het 
perspectief van duurzaamheid in de media te laten doorklinken met een 
begrijpelijk verhaal. We zetten in op inspirerende voorbeelden, samen met 
koplopers bij burgerinitiatieven en overheden en in het bedrijfsleven. 

2
STRATEGIE
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Netwerken ontwikkelen en inzetten voor duurzame ontwikkeling
We zien een complexe netwerksamenleving, waarin niemand het eenzijdig 
voor het zeggen heeft. En we zien een brede duurzaamheidsbeweging 
van betrokken burgers en bedrijven. Zuid-Holland kent veel mensen die 
duurzame ontwikkeling belangrijk vinden en zich daarvoor vanuit hun eigen 
kennis en ervaring willen inzetten. De NMZH is hun belangenbehartiger en 
gaat hen concreet helpen met duurzamer leven. Actieve bewoners slaan 
de handen ineen en gaan concreet aan de slag met duurzame energie, het 
verlagen van de eigen voetafdruk of tijdelijke natuur. De NMZH ondersteunt 
deze actieve burgers en bedrijven al meer dan 42 jaar en wil dat blijven 
doen. Wij gaan actief op zoek naar nieuwe manieren om aan te sluiten bij 
de behoeften van deze groene voorlopers. We leggen de connectie naar 
overheden en bedrijven. De NMZH benut daarvoor ook haar verbindende en 
inspirerende rol in het netwerk van bedrijven en andere professionals, zoals 
wij dat al jaren doen in de Rotterdamse haven.

3
STRATEGIE
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De NMZH heeft vier prioriteiten gesteld. Klik op de prioriteit 
om naar het bijbehorende themahoofdstuk te gaan.

Klimaat en energietransitie: CO2-reductie Lees meer 3

Natuur en landschap: leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit Lees meer 3

Grondstoffen en duurzame landbouw: kringlopen sluiten Lees meer 3

Compacte en gezonde stad: leefomgevingskwaliteit Lees meer 3
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KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE
CO2-reductie
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De NMZH staat voor een duurzaam energiebeleid en  
een aanpak die is gebaseerd op een breed gedragen  
lange termijn visie. Op landelijk niveau hebben de  
12 NMF’s bij de ondertekening van het Energieakkoord  
voor duurzame groei afgesproken tot 2020 een extra 
inzet te leveren op het gebied van de realisatie van 
windenergie op land, energiebesparing in de gebouwde 
omgeving en de ondersteuning van decentrale duurzame 
energieopwekking. De weg naar een 100% duurzame 
energievoorziening is nog lang niet geplaveid. In Zuid-
Holland is ruimte voor duurzame energie schaars en 
de opgave om energie te besparen in de gebouwde 
omgeving groot. Wij werken daarbij samen met Zuid-
Hollandse overheden, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Klimaat- en energiebeleid vertalen wij naar 
concrete energiebesparingsdoelen waaraan huishoudens, 
bedrijven en organisaties zich kunnen verbinden. De 
komende 5 jaar gaan wij handelingsperspectief bieden om 
die doelen gezamenlijk te gaan realiseren.

Wat gaat de NMZH doen
Verduurzaming
Wij gaan strategische bondgenootschappen aan met bedrij-
ven en ondernemersorganisaties en maken ons samen sterk 
voor innovatief, duurzaam en regionaal economisch beleid. 
Samen met groene ondernemers gaan wij werken aan door-
braakprojecten die een stimulans zijn voor de Zuid-Hollandse 
economie. Daarbij zoeken wij aansluiting bij het provinciaal 
beleid en geven wij specifieke aandacht aan de verduurzaming 
van de main-, green- en blueports. De NMZH is als adviseur en 
partner van gemeenten betrokken bij de stimulering van lokaal 
en regionaal energie- en klimaatbeleid en duurzame ontwik-
keling. Er zijn al werkcontacten opgebouwd met de gemeenten 
Westland, Zwijndrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Dordrecht, 
Vlaardingen en Rotterdam. Dit zal de komende 5 jaar verder 
worden uitgebouwd.

Energietransitie en energiebesparing
Energiebesparing = Core Business. De komende 5 jaar gaan wij 
zelf ook een bijdrage leveren om samen met bedrijven in het 
energie-intensieve cluster op een verrassende en inspirerende 
manier energie te besparen binnen de bestaande exploitatie 
en investeringsvolumes. Bedrijfsinvesteringen moeten, maar 
kunnen ook milieu-inclusief zijn. Naast een strategische inzet 
voor de middellange termijn valt er nu al snel en met een 
groot milieueffect en bedrijfsrendement energie te besparen. 
De resultaten van deze aanpak en de rol van de deelnemende 
bedrijven willen wij samen met overheden en het bedrijfsleven 
zo communiceren dat dit ook andere bedrijven inspireert en 
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ook bij hen energie losmaakt om zelf binnen de eigen bedrijfsvoe-
ring en bij investeringen tot meer energiebesparing te komen. 

Onder de werktitel ‘Kleur uw Gemeente Groen’ is een nieuw, 
krachtig, landelijk samenwerkingsverband voor het stimuleren van 
energiebesparing in de bestaande bouw opgezet. De Natuur en 
Milieufederaties, Meer met Minder, Bouwend Nederland, Rabobank 
Nederland, Stichting Energieke Regio, Uneto-VNI, Bouwgarant en 
de Duurzame Energie koepel hebben de handen ineen geslagen 
met als doel het ontzorgen van particulieren bij het besparen van 
energie. Samen willen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen en 
zorgen voor een complete one-stop-shop aanpak in gemeenten 
met ruimte en inzet van lokale partijen, zowel burgers, bedrijven 
als intermediaire organisaties. 

De komende vijf jaar wil de NMZH dit programma in Zuid-Holland 
verder uitbouwen. Een van de accenten daarbij is het organiseren 
van een betere werkrelatie met de Zuid-Hollandse gemeenten 
en VNG. Daarnaast loopt het project Stook je Rijk, een samen-
werkingsproject van de Woonbond, woningbouwcorporaties, 
gemeenten en NMZH ook de komende 5 jaar door. Het project loopt 
nu in de gemeenten Leiden en Den Haag en de ambitie is om hier 
ieder jaar één gemeente aan toe te gaan voegen.

De NMZH zet de komende 5 jaar de ondersteuning van lokale ener-
gieinitiatieven voort. De energieservicepunten van de NMF’s spelen 
een belangrijke rol bij het opzetten van lokale duurzame energie- 
initiatieven in provincies. In elke Nederlandse gemeente heeft 
zich de laatste twee jaar wel een lokaal energieinitiatief ontpopt. 
Bewoners willen niet meer afhankelijk zijn van grote bedrijven 

en overheden en willen met elkaar werken aan een duurzame 
toekomst voor hun dorp of wijk. Het aantal initiatieven groeide 
van een kleine honderd naar meer dan vijfhonderd in twee jaar 
tijd. De koplopers zitten zelfs al op leden-/klantenaantallen 
van enkele duizenden, waardoor ze kunnen professionaliseren. 
Voor de 12 NMF’s staat de teller nu op 500 initiatieven met ruim 
75.000 leden en klanten. Wij ondersteunen lokale energieiniti-
atieven met eerstelijnshulp, het bijbrengen van kennis en het 
organiseren van contactmomenten. We vervullen een spin-in-
het-webfunctie door de initiatieven in contact te brengen met 
gemeenten, provincies, netbeheerders, woningcorporaties en 
andere partners. De servicepunten begeleiden de initiatieven 
één op één, maar organiseren ook het provinciale netwerk 
waarin ze elkaar en partners kunnen vinden. 

De NMZH staat achter de doelstelling om 6.000MW wind op 
land in 2023 te realiseren en onderschrijft de provinciale 
doelstelling. Uit het energieakkoord komt naar voren dat we 
alle vormen van duurzame energie nodig hebben (wind, zon, 
geothermie, biomassa) om de doelstelling van 16% duurzame 
energie in 2023 te realiseren. De NMF’s zijn namens de groene 
organisaties trekker van het onderdeel “Wind op land” van het 
energieakkoord. De NMZH is betrokken bij de uitvoering van 
de windconvenanten in de Rotterdamse haven (150MW) en de 
Regio Rijnmond (100-150 MW). Ook zijn wij betrokken bij lokale 
burgerinitiatieven (Drechtse Stromen, Frisse Wind, Deltawind, 
Windvogel locatie Gouwe Park) voor de ontwikkeling van 
windenergielocaties en, via de commissie van advies, van de 
duurzame snelweg A15. 
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De NMZH zet zich ook de komende 5 jaar in om participatie van 
bedrijven en inwoners een grote rol te laten spelen bij inpassing 
en financiële deelname, al dan niet via coöperaties, om zo het 
draagvlak voor windenergielocaties op land te vergroten.

Voetafdruk
Mensen hebben steeds meer ruimte nodig om te leven. Ruimte om 
te wonen, om voedsel te verbouwen, voor mobiliteit, vakantie en 
het verwerken van afval. De mens concurreert met de natuur om 
de beschikbare ruimte. Gemiddeld stoot een Nederlander 10 ton 
CO2 uit per jaar. Deze CO2-uitstoot draagt bij aan de opwarming 
van de aarde, met alle gevolgen van dien voor mens en natuur. 
Veel mensen begrijpen het effect van hun handelen op de aarde, 
maar missen handelingsperspectief om hier zelf verantwoorde 
keuzes bij te kunnen maken en zo een persoonlijke bijdrage te 
leveren aan het terugdringen van de totale belasting van de mens 
op aarde. Uiteindelijk helpt een ieders persoonlijke inzet om ook 
de aarde leefbaar te houden en de kwaliteit van het eigen leven en 
de directe leefomgeving daardoor te vergroten. 

De komende 5 jaar willen wij voor de Zuid-Hollandse steden een 
voetafdrukcampagne ontwikkelen om de inwoners inzicht te geven 
in de hoeveelheid CO2 die zij zelf uitstoten en hen handelings-
perspectief te geven in de manier waarop zij deze CO2-uitstoot 
kunnen terugdringen. De NMZH gaat deze campagne opzetten met 
overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale 
bewonersgroepen. De resultaten maken wij meetbaar en zichtbaar 
om zo nog meer inwoners van Zuid-Holland te informeren, inspi-
reren en nog beter te kunnen betrekken bij de vermindering van 
de CO2-uitstoot.

‘De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 
is een constructief-kritische partner voor 
ons. Bij de ontwikkeling van Maasvlakte 2,  
de uitrol van LNG als nieuwe, schone 
brandstof en het verkennen van stikstof- 
reductiemogelijkheden in de haven van 
Rotterdam werken we intensief samen. 
Door deze dialoog bereiken we uiteindelijk 
betere resultaten voor de ontwikkeling van 
de haven alsmede de versterking van de 
leefomgevingskwaliteit.’ 

Allard Castelein, president-directeur 
Havenbedrijf Rotterdam NV
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NATUUR EN LANDSCHAP
leefomgevingskwaliteit en biodiversiteit
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De NMZH wil werken aan een gezonde natuur met grotere 
natuurgebieden die minder kwetsbaar zijn voor de 
omgeving en milieu-invloeden en met slimme verbindingen 
tussen die gebieden. Zuid-Holland kent een verrassend 
grote variëteit aan mooie landschappen en natuurgebieden, 
maar de natuur- en milieukwaliteit staat voortdurend 
onder druk door verstedelijking, schaalvergroting in 
de landbouw en uitbreiding van het wegennet. Een 
aantal basisvoorwaarden voor de natuur is niet op orde: 
lage waterpeilen zorgen voor verdroging, emissies uit 
verkeer, industrie en landbouw veroorzaken verzuring 
en vermesting, bestrijdingsmiddelen en monoculturen 
bedreigen bijen, vlinders en weidevogels. Bij strategische 
ruimtelijke projecten (Blankenburgtunnel, A13-A16,  
main-, green- en blueports e.d.) heeft de NMZH de ambitie 
om daarbij de leefomgevingskwaliteit te borgen of te 
verbeteren.

Wat gaat de NMZH doen

Natuur en landschapsoverleg en Coalitie Delta 
Natuurlijk
Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, IVN, GZH, Dunea (vanaf 2015) en de NMZH 
werken nauw samen in het Natuur- en Landschapsoverleg 
(NLO). Samen behartigen zij de belangen van natuur, landschap 
en milieu en brengen die in bij structuurvisies en bestem-
mingsplannen met een bovenlokaal en regionaal belang. De 
NMZH speelt hierbij een coördinerende rol en fungeert als 
voorzitter van het overleg. Op basis van een jaarwerkplan wor-
den de krachten, zowel qua inhoud als inzet gebundeld. 

De Coalitie Delta Natuurlijk (CDN) is een samenwerkingsver-
band van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, 
Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, NMZH, 
Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zuid-
Hollands Landschap en Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Vanuit 
deze coalitie wordt gewerkt aan een ecologisch gezonde en 
veerkrachtige Delta. Die duurzame Delta willen we realiseren 
door niet tegen de natuurlijke processen in, maar met deze 
processen mee de kwaliteit te verbeteren, de functionaliteit 
te vergroten en het beheer efficiënter te maken. Dit alles met 
behoud van de opgebouwde veiligheid en in balans met een 
duurzaam economisch ontwikkelingsperspectief. De CDN heeft 
in een visie het streven naar een gezonde, veilige en verbonden 
Delta uitgewerkt. De komende 5 jaar worden deze samenwer-
kingsverbanden voortgezet en verder ontwikkeld.
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Gebiedsontwikkeling
De belangen van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en natuur 
en milieu zijn vaak zwak georganiseerd. Provincie en bovenlokaal 
opererende overheden hebben behoefte aan een maatschappe-
lijke partij die standpunten op regionaal niveau verwoordt. Voor 
het welslagen van het beleid en het vergroten van het draagvlak 
voor provinciaal beleid is het belangrijk dat bewoners, onderne-
mers en maatschappelijke organisaties betrokken worden en er 
een uitwisseling van opinies kan plaatsvinden. De NMZH wil deze 
maatschappelijke dynamiek organiseren en stimuleren. De NMZH is 
goed in staat om (boven-) lokale vragen die in de beleidsprocessen 
en bij gebiedsontwikkeling spelen te beantwoorden, provinciaal te 
agenderen en bij de (beleid-) processen te betrekken. 

Naast uitgebreide gebiedsinformatie beschikken wij ook over inzicht 
in actuele ontwikkelingen en aanwezige knelpunten en dilemmá s 
op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Door deze spilpositie in 
het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk ontstaat toegevoegde 
waarde voor de uitvoering van het provinciaal beleid. Daarnaast 
willen wij vanuit onze doelstelling, als onafhankelijke en kritisch 
meedenkende partner private en publieke partijen stimuleren bij 
de besluitvorming en uitvoering van milieumaatregelen en -aspec-
ten. Natuur en milieu krijgen zo een gezicht en stem en kunnen als 
belangrijke factor de verduurzaming van onze samenleving verder 
blijven stimuleren en prikkelen tot verdere optimalisatie en innova-
tie van beleids- en bedrijfsprocessen. Als partner van de provincie 
bij gebiedsprocessen en de uitvoering van provinciaal beleid maken 
wij deel uit van verschillende overlegorganen, uitvoeringsregelin-
gen en verbanden waarin op strategisch niveau wordt nagedacht 
over de toekomst van onze provincie. Ook zijn wij betrokken bij 

investeringsprogramma’s en geven wij met regelmaat feedback 
of advies bij gebiedsontwikkeling aan provincie en andere over-
heden. Ook de komende 5 jaar zullen wij een aantal specifieke 
activiteiten al dan niet in opdracht van overheden uitvoeren.

Tijdelijke Natuur
Verspreid over Zuid-Holland liggen duizenden hectares grond 
in afwachting van definitieve inrichting braak. Veelal blijven 
deze gebieden aan de rand van woonwijken en bedrijventer-
reinen er jarenlang desolaat en verlaten bij liggen. Dat hoeft 
natuurlijk niet! Met tijdelijke en toegankelijke natuur op deze 
braakliggende terreinen kan een geweldige impuls gegeven 
worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefom-
geving. Tijdelijke natuur dichtbij huis om te ravotten, als 
speelparadijs voor de kinderen. Met beperkte middelen is veel 
meer mogelijk dan je op het eerste gezicht zou denken.

De NMZH is groot voorstander van deze manier van natuuront-
wikkeling en gaan hiervoor actief terreineigenaren benaderen 
om de mogelijkheden van tijdelijke natuur beter te benutten. De 
komende 5 jaar willen wij de 74 Zuid-Hollandse gemeenten inspi-
reren om tijdelijke natuur aan te gaan leggen. Samen met het 
Zuid-Hollands Landschap en Ecologisch Adviesbureau Regelink 
hebben wij hiervoor een werkvorm ontwikkeld die wij jaarlijks in 
5 Zuid-Hollandse gemeenten kunnen gaan uitvoeren.

Verdienmodellen
Er zijn nieuwe dragers nodig voor het (beheer van) landschap, 
natuur en recreatie. Er wordt op veel plaatsen nagedacht over 
financiële constructies/verdienmodellen waarmee beheer en  
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onderhoud van natuur, landschap en recreatie op een andere ma- 
nier gefinancierd kunnen worden. De NMZH heeft voor de komende 
5 jaar de ambitie om tot actieve kennisuitwisseling rond groene ver-
dienmodellen te komen. Daar waar veel partijen met verschillende 
ideeën (maar ook belangen) werken aan nieuwe dragers voor natuur 
en landschap, kan de overstijgende maatschappelijke, not-for-profit 
rol van de NMZH meerwaarde hebben. De NMZH heeft gebiedsken-
nis en –netwerken en kan voor uitvoeringservaringen ook terug- 
vallen op haar landelijk netwerk van provinciale federaties. De 
NMZH stelt zich daarbij ook de vraag waarom iets niet verder komt. 
Wat zijn de belemmeringen? Hoe zet je die om in kansen? Hoe breng 
je lusten en lasten zo bij elkaar dat het een lagere overhead en 
daarmee meer geld voor beheer oplevert? Zijn er “split-incentives” 
te verzinnen waarmee je geld in het gebied houdt? Hoe kom je van 
idee tot uitvoering? Hoe betrek je inwoners daarbij? 

Bij de actieve kennisuitwisseling rond groene verdienmodellen 
willen wij doorbouwen op de ervaringen van de provincie Zuid-
Holland bij de pilots ”Leren voor doen”. De komende 5 jaar willen 
wij tot een succesvolle meer permanente uitwisseling komen. Een 
uitwisseling die de Kennisagenda van de provincie Zuid-Holland 
blijft voeden op ervaring en sturingsprincipes waarmee de provin-
cie andere initiatieven verder kan helpen. Van “ieder vindt het wiel 
uit”, naar “samen het vliegwiel uitvinden”.

Stikstofreductie
In de balans van de Leefomgeving 2014 heeft het Planbureau voor 
de Leefomgeving aangegeven dat de verbetering van de milieu- 
kwaliteit de laatste jaren stagneert. Als voorbeeld worden te 
hoge stikstofdeposities en nitraatuitspoeling genoemd. De laatste 

vijf tot tien jaar daalt de uitstoot van stikstof en ammoniak 
veel minder snel dan in de periode daarvoor. De concentratie 
van ammoniak in de lucht bleef na 1998 min of meer con-
stant. Dat baart grote zorgen omdat daardoor in veel Natura 
2000-gebieden de natuurdoelen niet worden gehaald en omdat 
de mogelijkheden voor economische ontwikkeling daar sterk 
afhankelijk van zijn. Ook het beheer van Natura 2000-gebieden 
staat daardoor onder steeds grotere druk. Bovendien zijn de te 
hoge stikstofdeposities een belangrijke oorzaak van het feit dat 
Nederland volgens onderzoek van Alterra niet voldoet aan de 
Europese eisen voor natuurbehoud. 

In 2014 is een brede samenwerking opgebouwd met het 
Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en individuele bedrijven in 
de Rotterdamse haven. Ondanks het feit dat de emissies in de 
afgelopen decennia door aangescherpte milieuregelgeving en 
technische mogelijkheden in het Haven en Industrieel Complex 
(HIC) zijn gedaald blijft een verdere reductie-inspanning nodig. 
Juist in de scheepvaart is nog een extra inspanning nodig. In 
het HIC zullen de emissies als gevolg van intensivering van 
bestaande activiteiten en ingebruikname van braakliggende 
terreinen ook de komende jaren toenemen. De al toegelichte 
stagnatie in de daling van de stikstofdeposities, die in veel geval-
len nog ruim boven de zogenaamde kritische depositiewaarden 
(KDW) liggen, zet hiermee door. Als de stikstofemissie in met 
name de landbouw niet sterk wordt gereduceerd komen de 
milieugebruiksruimte en de vergunningverlening steeds ster-
ker onder druk te staan, wat leidt tot meer interactie en strijd 
om de milieugebruiksruimte tussen economische sectoren als 
landbouw en industrie. Maar ook geografisch in dit deel van 
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West-Europa. Dat maakt de problematiek complex. De komende 
5 jaar wil de NMZH een extra inspanning leveren om per econo-
mische sector tot een stikstofreductieprogramma te komen. De in 
2014 gezamenlijk ontwikkelde aanpak is door de Staatssecretaris 
Dijksma overgenomen en gaat onderdeel uitmaken van de wetge-
ving Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Wij willen partijen 
verbinden, kennisdelen, een gezamenlijke koers vinden en uitvoe-
ring geven aan een gezamenlijke onderzoeksprogramma met als 
uiteindelijk resultaat een substantieel stikstofreductieprogramma in 
de komende 5 jaar. Er staat veel op het spel maar vanuit samenwer-
king is veel mogelijk en veel te bereiken.

Taskforce Agrarische Natuur
Voor het behoud van de natuur in het boerenland is het noodzakelijk 
om tot een grotere ecologische kwaliteit te komen en meer resul-
taten te behalen door een effectiever agrarisch natuurbeheer. Het 
Rijk ontwikkelt nu samen met het IPO het nieuwe stelsel agrarisch 
natuurbeheer. Het nieuwe stelsel zet in op de integrale ontwik-
keling van grote aaneengesloten kerngebieden met de geschikte 
abiotische en landschappelijke randvoorwaarden. De kern van het 
nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer is de collectieve benade-
ring. De inzet vanuit de streek door de gezamenlijke gebiedspartijen 
moet zorgen voor de ontwikkeling van goede kerngebieden met de 
vereiste ecologische kwaliteit. De provincie heeft de verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering van het nieuwe stelsel en bereidt zich in 
de periode tot 2016 voor op de implementatie daarvan. De provincie 
krijgt een sterk sturende rol toebedeeld en richt zich daarbij op een 
overgang naar meer netwerksturing. Ook bij de inzet van gebieds-
collectieven gaat de provincie uit van een hoge mate van zelfsturing 
en inbreng vanuit de streek. Provincie, maatschappelijke partijen 

en de agrarische natuurverenigingen zullen dus vooral samen 
moeten gaan zorgen voor het voldoen aan de maatschappelijke 
opgave: het daadwerkelijk halen van de ecologische doelen voor 
het agrarisch gebied. De provincie heeft eerder een opdracht 
verstrekt aan de NMZH om een bijdrage te leveren bij het orga-
niseren, coördineren en het faciliteren van het maatschappelijk 
veld ten behoeve van de voorbereiding op het nieuwe stelsel. 
Deze opdracht heeft een doorlooptijd tot 1 mei 2015. Daarna wil 
de NMZH in samenwerking met de Groene Motor en Veelzijdig 
Boerenland de volgende stap nemen. Een succesvolle inzet 
van de gebiedscollectieven en optimale samenwerking met 
natuurorganisaties is een voorwaarde voor het behalen van de 
ecologische doelen. Alleen dan is een effectief natuurbeheer 
en herstel van biodiversiteit mogelijk. Zulke gebieden kunnen 
alleen worden gerealiseerd bij een ontwikkeling van nieuwe 
natuurgerichte bedrijfsvormen, natuurondernemerschap en 
samenwerking op gebiedsniveau. 

De komende 5 jaar wil de NMZH, samen met het Weidevogel- 
beraad, de 60 organisaties die het Weidevogelmanifest hebben 
onderschreven, Veelzijdig Boerenland, de federatie van agra-
rische natuurverenigingen en de provincie Zuid-Holland een 
stevige inzet plegen om de weidevogels te behouden in onze 
provincie en het nieuwe stelsel van agrarische natuur succesvol 
te organiseren. De NMF’s van de andere veenweideprovincies 
willen de aanpak van de NMZH ook in hun provincie op gaan pak-
ken. De NMZH gaat hiervoor de projectleider leveren.
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GRONDSTOFFEN EN DUURZAME LANDBOUW
kringlopen sluiten 
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De NMZH wil werken aan een economie die circulair is 
en die draait op grondstoffen die worden hergebruikt 
of oneindig beschikbaar zijn. Niet alleen fossiele 
brandstoffen, maar ook allerlei andere grondstoffen zullen 
de komende decennia schaars(er) en duurder worden. 
Dat vereist veel efficiënter gebruik en het creëren van 
kringlopen, zowel aan de kant van consumenten als van 
producenten. Een economie die de aarde uitput, is niet 
vol te houden en dus niet duurzaam. Van verbruik naar 
gebruik, van eenrichtingseconomie naar kringlopen, dat is 
de opgave waar we voor staan.

De NMZH zet in op duurzame landbouw in harmonie met haar 
omgeving. De huidige landbouw veroorzaakt veel milieupro-
blemen. Natuurgebieden lijden onder vermesting en verzuring 
door de uitstoot van stikstof en ammoniak uit mest. Verlaging 
van waterpeilen voor de landbouw leidt tot verdroging in 
natuurgebieden en bodemdaling in het veenweidegebied. 
Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen hebben naast 
flora en fauna ook effect op de waterkwaliteit en het waterle-
ven. De laatste tijd is er veel discussie over neonicotinoïden, 
ondermeer vanwege het effect op insecten. De verbetering van 
de waterkwaliteit is tot stilstand gekomen en blijft ver achter 
bij Europese doelen. Als gevolg van schaalvergroting en mono-
culturen komen er steeds minder soorten vogels, insecten en 
planten en worden de populaties ook kleiner en minder vitaal. 
De biodiversiteit in de stad is inmiddels vaak hoger dan die 
op het platteland. Onze huidige voedselproductie heeft ook 
mondiale effecten. Veel veevoer wordt gemaakt van soja die 
ten koste van tropische regenwouden wordt geteeld. Dit leidt 
tot verlies van biodiversiteit, extra CO2-uitstoot, erosie en 
de uitputting van bodems. Met het transport van veevoer (en 
vlees) is bovendien veel energie gemoeid. Ook de veeteelt zelf 
kent een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. In totaal 
is onze voedselproductie verantwoordelijk voor 25% van de 
broeikasuitstoot.
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Wat gaat de NMZH doen

Duurzaamheidseisen Biobased Economy
Het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen moet sterk 
worden verminderd om tegemoet te komen aan de klimaateisen 
en een verminderde afhankelijkheid. Toepassing van biomas-
sastromen kunnen een rol spelen om fossiel te vervangen door 
biobased bij de energieproductie (elektriciteit, gas), productie 
van transportbrandstoffen en productie van basismaterialen 
voor kunststofproducten. Over de duurzaamheid van de biomas-
sastromen is al jaren veel discussie vanwege de effecten in de 
productieketen waarin deze stromen worden gemaakt of vrijko-
men. De NMZH wil de huidige stand van zaken van de biobased 
economy (BBE) in en om de Rotterdamse haven inventariseren en 
de duurzaamheid(eisen) daarvan beoordelen. Vervolgens wordt 
onderzocht welke ontwikkelingen al in gang zijn gezet en welke 
nog nodig zijn om tot vervanging van fossiele brandstoffen en 
grondstoffen in de komende jaren te komen en welke duurzame 
grenzen hierbij gesteld moeten worden. 

Al enkele decennia (vanaf 1995) vindt toepassing van biomassa 
plaats in de bestaande kolencentrale van E.on op Maasvlakte 1 
(diverse reststromen: o.a. hout, koffiedrap, doppen, diermeel, etc) . 
Ook in de geplande nieuwe kolencentrales (E.on en GDF-Suez, beide 
op Maasvlakte 1) wordt beoogd om biomassa bij te stoken. Daarbij 
gaat het met name om houtachtige reststromen uit bossen. Op  
18 maart 2015 zijn over de inzet en duurzaamheid hiervan afspraken 
gemaakt tussen NGO’s en energiebedrijven in het kader van het 
SER-energieakkoord. Ook de NMZH heeft deze afspraken vanuit de 
NMF’s ondertekend. De NMZH heeft de ambitie om een bijdrage te 

leveren in de duurzame inzet van BBE. Deze inzet is gericht op 
het uiteindelijk doel dat op een zo hoogwaardig mogelijke manier 
producten worden gemaakt uit organische reststromen en niet 
met voedsel concurrerende gewassen. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving geeft aan dat er diverse voorbeelden in Nederland 
zijn met biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen in de 
productie van grondstoffen en materialen. In Zuid-Holland o.a.: 
Heineken en Croda (vergisting); Westland (vergisting en ver-
waarding), Suikerunie (vergisting; basismaterialen voor chemie); 
biochemisch cluster (verkennende studie bioraffinage van suiker 
en bietenpulp voor productie van isobutanol als bouwsteen voor 
chemische productie). In samenwerking met het Havenbedrijf 
Rotterdam en de koplopers binnen de Zuid-Hollandse bedrijven 
willen wij de komende jaren tot duurzaamheidseisen komen en 
vooral in de Rotterdamse haven meedenken bij de verdere invul-
ling van BBE bij o.a. Maasvlakte II. 

Platform Duurzame Landbouw
De landbouw speelt in Zuid-Holland een belangrijke rol op het 
gebied van economie en als leverancier van voedsel. Daarnaast 
bestaan er voor de landbouw ook doelen op het gebied van bij-
voorbeeld natuur en het herstel van biodiversiteit, het beheer, 
behoud en versterking van het landschap, waterbeheer en 
recreatie. De landbouw staat op dit moment voor diverse opga-
ven. Concurrentie op kostprijs heeft geleid tot intensivering en 
schaalvergroting, maar dit zorgt voor een toename aan negatieve 
externe effecten. In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland 
worden deze negatieve effecten nog meer gevoeld dan elders. 
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De Zuid-Hollandse landbouw zal zich moeten zien te onderscheiden 
van de landbouw elders door kwaliteit en duurzame productie. Het 
is dus van belang dat de provincie hier met haar verantwoorde-
lijkheid voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en regionale 
economie op de juiste wijze op inspeelt om een duurzame toekomst 
te realiseren voor de Zuid-Hollandse landbouw. In veel melkvee-
houderijgebieden is sprake van bodemdaling door oxidatie van het 
veen. Ten behoeve van de agrarische functie is verlaging van het 
waterpeil nodig waardoor het veen in contact komt met de lucht. 
Hierdoor treedt oxidatie van het veen op waardoor de bodem daalt 
en vervolgens het waterpeil nog verder omlaag moet. Door dit pro-
ces wordt het waterbeheer steeds complexer, wordt het beheer 
van infrastructuur en gebouwen steeds duurder en ontstaan nega-
tieve effecten op natuur, waterkwaliteit en landschap. Ook worden 
door de veenoxidatie aanzienlijke hoeveelheden CO2 uitgestoten. In 
diverse gebieden is de houdbaarheid van de huidige melkveehoude-
rijfunctie dus beperkt. De opgaven die er liggen met betrekking tot 
bodemdaling kunnen dus niet onderbelicht blijven in het landbouw-
beleid. Het areaal biologische landbouw is in Zuid-Holland zeer 
beperkt. In Zuid-Holland bedroeg dit in 2013 slechts 2,3% (glastuin-
bouw niet meegerekend). Onderzoek laat wisselende effecten zien 
van biologische landbouw op de biodiversiteit. Innovaties die voort-
komen uit de biologische landbouw kunnen ook van belang zijn voor 
toepassing in het verduurzamen van de reguliere landbouw. Om die 
reden zet de provincie Zuid-Holland in op het vergroten van het are-
aal aan biologische landbouw.

De NMZH wil de komende 5 jaar een actieve rol spelen bij de 
verduurzaming van de landbouw en de dialoog aangaan met de 
landbouwsector om gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen. 

Gebiedsgericht maatwerk is daarbij van belang omdat de 
opgaven, maar ook zaken als cultuur en mentaliteit, per regio 
verschillen. De NMZH wil zich inspannen om samen met kennis-
clusters en de landbouwsector te zoeken naar een verdienmodel 
waarbij biodiversiteit en duurzaamheid integraal onderdeel van 
de bedrijfsvoering vormen. Ook wil de NMZH tot een provinciaal 
platform duurzame landbouw komen. Via vertegenwoordigers 
van de verschillende belangen (stakeholders) en bijvoorbeeld 
agrarische koplopers kan verkend worden wat nodig is om duur-
zame landbouw in Zuid-Holland verder te brengen. 

Het kan helpen om dan niet steeds naar de sector als geheel 
te kijken, maar vooral ook naar de randvoorwaarden waar-
binnen individuele ondernemers maatregelen kunnen nemen 
om tot verduurzaming te komen. Uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen alle relevante disciplines is nodig om meer 
draagvlak te ontwikkelen voor verduurzaming. Niet alleen 
vanuit de bestaande situatie, maar ook door naar nieuwe aan-
pakken te kijken. Bijvoorbeeld door het sluiten van kringlopen 
op gebiedsniveau in plaats van bedrijfsniveau. De agrarische 
collectieven kunnen hierin een belangrijke rol gaan spelen en 
misschien wel als gebiedscoöperaties gaan functioneren. Ook 
het agrarisch onderwijs voor bedrijfsopvolgers zal hierbij betrok-
ken moeten worden. Het is nu nog erg gericht op het vergroten 
van de productie. Nieuwe agrarisch ondernemers worden zich 
daardoor onvoldoende bewust van de andere, meer duurzame 
mogelijkheden die er ook zijn. Want ook met een inzet op kwali-
teit, ecologie en duurzaamheid is het heel goed mogelijk om een 
rendabele bedrijfsvoering te hebben. Juist bij familiebedrijven 
zijn er kansen voor verbreding en verduurzaming.
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COMPACTE EN GEZONDE STAD
leefomgevingskwaliteit
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De NMZH zet zich in voor schone lucht en duurzame 
energievoorzieningen om de woon- en werkomgeving 
aantrekkelijker te maken. We denken mee met de stedelijke 
ontwikkeling op de lange termijn om de dichtstbevolkte 
provincie en economische motor gezond en leefbaar te 
houden. De prognoses laten zien dat vooral in stedelijke 
regio’s als Rotterdam en Den Haag de komende decennia 
de bevolking nog fors blijft groeien. Dat betekent 
naast druk op de open ruimte ook een steeds grotere 
bevolkingsdichtheid in de stad. Dat vraagt wel om een 
duurzame en leefbare inrichting, om smart cities. Bij de 
binnenstedelijke opgaven werken wij nauw samen met het 
Haagse en Rotterdams Milieucentrum en beperken wij ons 
vooral op de ondersteuning van lokale initiatieven en de 
grote stedelijke opgaven in en om de stad.

Wat gaat de NMZH doen

Adviseur Bestaand Rotterdams Gebied
De gemeente Rotterdam heeft gevraagd om voor deze col-
legeperiode als adviseur binnen het programma Bestaand 
Rotterdams Gebied (BRG) actief mee te denken. Het BRG pro-
gramma bevat diverse projecten en deelprogramma’s voor de 
verbetering van milieukwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en het 
vergroten en/of verbeteren van het aanbod en kwaliteit van 
natuur- en recreatiegebied. Gezien de grootte van de opgave 
en het belang van de leefbaarheid voor een stad als Rotterdam 
pakken wij die rol op.

DelTri Platform
De NMZH maakt deel uit van het DelTri Platform. In dit 
bestuurlijk platform werken de drie regio’s Rotterdam, 
Dordrecht en West Brabant samen. Ook de provincies Brabant 
en Zuid-Holland zijn hierbij aangesloten. In 2015 treedt ook de 
provincie Zeeland toe. De NMZH zet zich binnen dit platform 
samen met de Brabantse Milieufederatie in voor het realiseren 
van de dubbele doelstelling en het versterken van de kwa-
liteit van de leefomgeving. Op basis van de eerder door ons 
geschreven visie ‘Samen werken aan een vitale delta’ zal een 
uitvoeringsprogramma worden geschreven en uitgevoerd. 
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Rotterdamse Haven
Als NMZH zijn wij al jaren actief in de Rotterdamse haven. Steeds 
zijn wij constructief op zoek naar de balans tussen economie, eco-
logie en de kwaliteit van de leefomgeving. Het haven industrieel 
complex heeft met haar grote energie- en grondstoffenstromen een 
grote economische betekenis voor Noordwest Europa. Ook de effec-
ten op de kwaliteit van de leefomgeving in de directe omgeving van 
de Rotterdamse haven en het zuidwestelijke deel van Nederland zijn 
enorm. Juist daarom is een effectieve inzet op de verduurzaming 
van de Rotterdamse haven onontbeerlijk. Niet alleen voor de kwa-
liteit van de leefomgeving en de gezondheid van veel Nederlanders 
maar ook voor de toekomst van de economische clusters die samen 
de Rotterdamse haven groot hebben gemaakt. 

Deze urgentie is goed verwoord in het recente advies van de 
Club van Rome, geschreven in opdracht van het havenbedrijf. Dat 
advies kijkt voor het eerst verder dan de Havenvisie 2030. In 2030 
zijn we immers op weg naar de volgende mijlpaal. Die ligt in 2050 
wanneer klimaatneutraliteit bereikt zou moeten zijn. Het advies 
van de Club van Rome geeft vrij helder aan dat als wij nu geen 
keuzes maken, de Rotterdamse haven in zijn huidige vorm na 2040 
weinig bestaansrecht meer heeft. En net als het Internationaal 
Energieagentschap, geeft ook de Club van Rome aan dat ener-
gie-efficiency de sleutel is om het doel Rotterdam als duurzame 
haven van Europa te bereiken.

De NMZH streeft naar een duurzame energie- en grondstof-
fenvoorziening voor haven en industrie, rekening houdend met 
de mondiale productie- en logistieke ketens. Met een lage 
energiebehoefte, een lage fossiele input, een hoge inzet van 

hernieuwbare bronnen, rekening houdend met natuur, biodi-
versiteit en gezondheid van mensen. Een dergelijk duurzaam 
haven industrieel complex wordt gekenmerkt door hoge 
energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie-
bronnen en is ook hoog efficiënt in zijn ruimtegebruik. Er zijn 
op verschillende niveaus hiervoor afspraken gemaakt: EU en 
Rijk-2020, Rotterdam Climate Initiative-2025, Havenvisie 2030. 
Ook het Nationaal Energieakkoord, met de NMZH als één van 
de ondertekenaars, is van groot belang voor de Rotterdamse 
haven met zijn energie-intensieve industrie. Wij nemen deel 
aan de Council van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), en 
werken samen met Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs bij 
de invoering van LNG als transportbrandstof, Biobased Delta, 
Warmterotonde, Maasvlakte II, Verdieping van de Nieuwe 
Waterweg, Stikstofreductieprogramma e.d. In deze beleids-
planperiode willen wij deze samenwerking doorzetten en rond 
thema’s vanuit de Havenvisie 2030 en de verduurzaming van de 
Rotterdamse haven en het bedrijfsleven aansprekende projec-
ten en programma’s opzetten.
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ORGANISATIE
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De afgelopen drie jaar is de organisatie en de werkwijze van de 
NMZH ingrijpend gewijzigd. Er is een nieuwe statutaire grond-
slag vastgesteld met een directeur-bestuurder en een Raad 
van Toezicht. Deze is breed samengesteld met leden vanuit het 
bedrijfsleven, overheden, kennisclusters en de lokale natuur- en 
milieunetwerken. Ook is vanuit het Zuid-Hollandse natuur- en 
milieunetwerk een Raad van Aangesloten Organisaties benoemd 
die 17 leden telt, 4 per Zuid-Hollandse regio (zuid, Rijnmond, 
west en oost) met een onafhankelijke voorzitter. Deze Raad van 
Aangesloten Organisaties kan gevraagd en ongevraagd adviseren 
en benoemt 4 leden van de Raad van Toezicht.

In 2013 zijn wij verhuisd van Rotterdam naar Den Haag. Een 
strategische keuze om nog meer interactie te creëren tussen de 
provincie en andere overheidspartijen, VNO-NCW, SER, in Den 
Haag gevestigde maatschappelijke organisaties en de NMZH. Wij 
hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in onze werkprocessen 
en ICT. Wij hebben onze organisatie nu zo ingericht dat wij flexi-
bel kunnen inspelen op de sterk veranderende maatschappelijke 
context en gericht op zoek kunnen blijven gaan naar opgaven die 
raken aan onze doelstelling. Er is een slagvaardig bureau met 
een sterk gemotiveerd team. De inzet binnen de organisatie zal 
de komende 5 jaar gericht zijn op het aantrekken en behouden 
van goede medewerkers door goed werkgeverschap en het bie-
den van ontwikkelmogelijkheden. Door een flexibele schil met 
hoogstaande tijdelijke krachten bij ons werk te betrekken en door 
ruimte te bieden aan stagiairs en studenten, creëren we dynamiek 
en nieuwe impulsen op de werkvloer. Met een effectieve organisa-
tie met weinig bureaucratie en overhead zorgen we voor maximale 
slagkracht bij de uitvoering van ons werk .

Vanaf 2015 krijgt de NMZH geen boekjaarsubsidie meer van de 
provincie Zuid-Holland. Een ingrijpende verandering die naast 
zorgen ook weer nieuwe kansen biedt. We zullen andere vormen 
van financiering moeten vinden voor het werk dat wij in het 
belang van de Zuid-Hollandse gemeenschap verrichten. De 
komende 5 jaar worden daarvoor cruciaal. Daarom spelen we 
scherp in op de maatschappelijke vraag en behoeften, ontwikke-
len we vanuit eigen kracht slimme en aansprekende program- 
ma’s die ertoe doen en verbinden we partijen bij de uitvoering.

Wat gaat de NMZH doen

Product- en projectontwikkeling
Nu wij steeds minder kunnen rekenen op overheidssubsidie 
zullen wij zelf sterke producten en projecten moeten ontwik-
kelen die passen bij onze doelstelling en de maatschappelijke 
opgaven. In de afgelopen twee jaar hebben wij hier al enige 
ervaring mee opgebouwd. Die ervaring willen wij doorontwik-
kelen door vanaf de tweede helft 2015 een productontwikkelaar 
toe te voegen aan het team. Hierdoor kunnen wij het creatieve 
proces en de acquisitieopgaven beter ondersteunen en tot suc-
cesvolle acquisities brengen.

Marketing en communicatie
In de komende 5 jaar willen wij gericht werken aan het ver-
beteren van onze marketing en communicatie. We willen nog 
actiever naar buiten treden. We willen zichtbaarder zijn op het 
internet en de mogelijkheden van social media nog beter gaan 
benutten. De inwoners van Zuid-Holland moeten via de media 
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meer in contact gaan komen met de NMZH. In 2015 zal hiervoor 
een communicatie- en marketingplan worden gemaakt wat in de 
4 jaar daarna zal worden uitgerold. In 2015 zal ook een nulmeting 
worden gedaan naar de bekendheid en de impact van de NMZH 
binnen de Zuid-Hollandse samenleving.

Financiering
Financiering van onze activiteiten en projecten is een punt van 
aandacht in de komende jaren. Overheidssubsidies zijn of worden 
afgebouwd. Door de crisis is het geld ook niet meer overvloedig 
aanwezig om projecten te financieren. Er is in Nederland nog wel 
veel geld via nieuwe verdienmodellen en bij groene beleggings-
fondsen, particulieren. Het vereist creativiteit, ondernemerschap 
en een zakelijk instinct om dit geld te verwerven en te benutten. 
Wij zullen creatief op zoek gaan naar een verdere verbreding van 
onze financiële basis. We zoeken gericht naar mogelijkheden voor 
cofinanciering van projecten door bedrijven en ondersteuning uit 
diverse (Europese) fondsen. Naast het zoeken naar nieuwe finan-
ciering blijven wij natuurlijk met een hoog kostenbewustzijn kijken 
naar onze uitgaven. In de komende 5 jaar zullen wij ook op zoek 
gaan naar sponsoring en crowd funding van specifieke projecten. 
Naast het projectmatig werken zullen in de komende 5 jaar ook 
twee meerjarenprogramma’s worden ontwikkeld. Parallel aan dit 
proces zullen wij ook op zoek gaan naar een eigen verdienmodel. 
De relatie met de Nationale Postcodeloterij wordt in 2015 binnen 
de 12 NMF’s geëvalueerd. Wij zetten in om ook de komende 5 jaar 
als beneficiaire weer een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij 
te mogen ontvangen. Donaties en giften zullen daarnaast altijd 
een bescheiden geldstroom blijven. De NMZH heeft niet de ambi-
tie om zich te ontwikkelen tot een ledenorganisatie of het werk te 

laten dragen door donateurs. De basisopgave voor deze periode 
is de consolidatie van onze inkomsten op € 650.000 per jaar. 
We gaan er vanuit dat in de tweede helft van de periode  
2015-2020 ook een groeiambitie kan worden gerealiseerd  
richting € 700.000 per jaar. 

Personeel
De NMZH en haar medewerkers werken bevlogen en gedre-
ven en hebben een ideële verbinding met natuur, milieu en 
landschap. Deze passie dragen we uit en daarmee inspireren, 
motiveren en ondersteunen we anderen. Mensen staan aan de 
basis van ons werk. Samen met mensen willen we een duur-
zame samenleving vormgeven. We willen verbinden en dichtbij 
de mensen en hun directe leefomgeving staan. We staan open 
voor anderen en hebben oog voor verschillende belangen. 
We zijn ambitieus en daadkrachtig, omdat we geloven in onze 
missie. Daadkracht leidt tot een ondernemende houding, lef, 
zelfbewustzijn en de bereidheid te staan voor onze idealen, 
kwaliteit en integriteit. We vertalen daadkracht in het zoeken 
naar invloed en het benutten van onze kennis en netwerken om 
resultaten te bereiken. 

We zijn constant op zoek naar creatieve en inspirerende invals-
hoeken om onze doelen te bereiken: ‘out of the box’, speels, 
verrassend en positief. We hebben per definitie een vernieu-
wende en proactieve houding. Dat vereist dat het team zich 
mee ontwikkelt bij de opgaven. Ook de veranderende financiële 
omstandigheden vereisen meer ondernemerschap. Uiteindelijk 
zullen alle teamleden ook met een target een bijdrage moeten 
leveren aan de acquisitieopgave. Daarnaast zal binnen 2 jaar 
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door pensionering een aantal kerncompetenties opnieuw moeten 
worden ingebracht in de organisatie. Met alle teamleden zal geke-
ken worden naar de persoonlijke ambities en de ontwikkelopgave 
van het team als geheel. Op basis van maatwerk zal hier dan 
invulling aan gegeven worden. Voor de komende periode zetten wij 
in op de consolidatie van de huidige Fte’s. Voor de tweede helft 
gaan wij uit dat het team maximaal doorgroeit naar 10 Fte om de 
ambities zoals verwoord in dit beleidsplan goed te kunnen uitvoe-
ren. Groei is uiteindelijk geen doel op zich. De ambitie verwoord in 
dit beleidsplan is ook heel goed te realiseren met een flexibele 
schil om de ontwikkeling van het team en de uitvoering van dit 
beleidsplan af te blijven stemmen op de beschikbare middelen. 

Samenwerking en bundelen van krachten
In de periode voorafgaand aan de verhuizing naar Den Haag 
hebben wij nagedacht over vormen van samenwonen en het cre-
eren van product-markt-combinaties door samenwerking vanuit 
één locatie. De gedachte is toen ontstaan om als NMZH samen 
met partners die daarbij een rol spelen de komende jaren door 
te groeien naar een duurzaamheidscentrum voor de provincie 
Zuid-Holland. Zo kunnen we de energieke samenleving en de 
verduurzamingsopgave van onze samenleving beter stimuleren, 
faciliteren en ondersteunen. Juist door samenwerking vervagen 
tegenstellingen en komt nieuwe energie vrij voor (sociale) inno-
vatie. Deze oriëntatie houden wij vast. Daarom gaan we ook de 
komende 5 jaar actief op zoek naar mogelijke samenwerkingsvor-
men onder één dak. 
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Totaal meerjaren begroting 2015 - 2020

Prognose
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Subsidies en bijdragen € € € € € €

Basissubsidie Provincie Z-H 125.000 0 0 0 0 0

Projectsubsidie Provincie 139.082 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

NPL bijdrage basis (via NMF) 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000

NPL bijdrage projecten  (via NMF) 16.800 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Overige bijdragen 251.736 400.000 400.000 425.000 425.000 425.000

Overige baten 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Interest 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Totaal 654.118 670.000 670.000 695.000 695.000 695.000

Directe projectkosten

Inzet personeel 356.000 388.500 386.500 406.000 407.000 405.500

Inhuur derden 20.125 0 0 0 0 0

Reis- en verblijfskosten 7.491 7.750 8.000 8.250 8.500 8.750

Voorlichting en presentatie 5.039 5.250 5.500 5.750 6.000 6.250

Overige kosten 14.936 15.250 15.500 15.750 16.000 16.250

Totaal 403.591 416.750 415.500 435.750 437.500 436.750

Resultaat I 250.527 253.250 254.500 259.250 257.500 258.250
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Prognose
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Indirecte kosten (vast)

Personeelskosten (vaste dienst) 95.000 99.000 101.000 102.000 102.500 103.500

Reis- en verblijfkosten 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Voorlichting en presentatie 8.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Huisvestingskosten 47.375 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Kantoorkosten 53.239 47.500 47.500 50.500 47.500 47.500

Bestuurskosten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Administratie- en advieskosten 38.841 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Financieringskosten 700 700 700 700 700 700

Totaal indirecte kosten 248.155 251.200 253.200 257.200 254.700 255.700

Exploitatieresultaat 2.372 2.050 1.300 2.050 2.800 2.550
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Foto’s en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt.

 » Graag plaatsen we een disclaimer  bij de concreet 
geformuleerde resultaten en middelen. Enerzijds 
omdat we per jaar in ons activiteitenplan opnieuw  een  
beoordeling maken van de kansen en de mogelijkheden 
en deze naar concrete resultaten gaan uitwerken en 
realiseren. Maar ook omdat de NMZH niet alleen een  
mooi en duurzaam Zuid-Holland kan verwezenlijken. 
Daar zijn een  hoop meewerkende mensen, partijen en 
omstandigheden voor nodig. Kortom, wij gaan  er voor. 
In dit beleidsplan hebben wij hiervoor de prioriteiten 
van onze inzet bepaald. Wij nodigen iedereen in Zuid-
Holland uit om samen te werken onder het motto: 
‘Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. 
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