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Voorwoord
Het jaar 2017 stond in het teken van het maken en het vaststellen van het nieuwe
beleidsplan voor de periode van 2018 tot en met 2022.Voor de belangrijkste thema’s
(ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, water en energie) zijn wervende en uitdagende
doelen geformuleerd die richting zullen gaan geven aan de dagelijks invulling van onze
werkzaamheden. Een belangrijk aandachtspunt is in elk geval de door ons gewenste
energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Deze zal een zeer grote invloed
hebben op natuur en landschap. Daarom willen wij actief meedenken hoe en onder
welke voorwaarden hieraan invulling kan worden gegeven met behoud van kwaliteit van
natuur en landschap.
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Intussen is er natuurlijk ook gewoon hard gewerkt aan de lopende zaken. De
medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben groepen bijgestaan
met kennis en andere vormen van ondersteuning. Actuele thema’s zijn besproken, er
is documentatie verschaft en voorlichting gegeven. Ook is er meegedacht en gepraat
over nieuwe plannen van de overheid en andere organisaties. Soms werd hierbij kritiek
gegeven op ontwikkelingen, meestal ging het in goed overleg.
Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de Natuur en Milieufederatie Limburg.
Iedereen die betrokken is bij de federatie heeft ook in 2017 weer met overtuiging,
passie en inzet gewerkt aan onze missie. Dit geldt zowel voor de medewerkers van het
bureau, als voor de grote groep mensen die de federatie bijstaat, adviseert en stuurt:
bestuursleden, voorlichters, vrijwilligers, aangesloten organisaties en vele andere
betrokkenen. Dankzij hen kunnen wij blijven werken aan een mooi en duurzaam
Limburg. Onze dank aan hen is groot.
In dit jaarverslag treft u alle onderwerpen aan waarmee de federatie zich - vaak samen
met haar achterban - heeft beziggehouden. Vaak succesvol en soms ook niet, maar altijd
met een enorme inzet voor het behoud van een goed milieu in Limburg.
Ik kijk uit naar 2018 en de uitdagingen die op ons pad komen. We zullen er alles aan
doen om ook in 2018 onze ambities waar te maken en de dingen te doen die u van de
Natuur en Milieufederatie Limburg mag verwachten. n
Hans Heijnen
directeur Natuur en Milieufederatie Limburg

39	Rooster van aftreden bestuur
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Natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit
De Natuur en Milieufederatie Limburg zet zich in voor een rijke natuur en een mooi landschap. Rijke
natuur en fraai landschap leveren een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat en dragen bij aan
de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarnaast zijn natuur en landschap ook een belangrijke
motor voor de vrijetijdseconomie en maken mooie natuurgebieden en landschappen Limburg
aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en werknemers. Daarmee zijn ze een economische
factor van belang. Fysieke ruimte is een schaars goed en kan maar één keer worden uitgegeven. Het is de
uitdaging om ruimte te bieden aan verschillende functies zonder dat ze elkaar in de weg zitten. Dat
vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik. Door binnenstedelijke ruimte beter te benutten, hoeven minder
groene gebieden opgeofferd te worden. Bij ruimtelijke planvorming op provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau zet de Natuur en Milieufederatie Limburg in op ruimtelijke plannen met voldoende
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en leefmilieu. Op het gebied van mobiliteit en
infrastructuur is de filosofie van de Natuur en Milieufederatie Limburg: benutten en beïnvloeden staan
voorop, bouwen (van nieuwe infrastructuur) alleen als dat nodig is. Nieuwe aanleg of uitbreiding van
bestaande infrastructuur mag niet ten koste gaan van de leefomgeving en de milieukwaliteit.

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet- en regelgeving
rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen.
Eenmaal ingevoerd zal de Omgevingswet straks alle regelgeving
op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur
en water bundelen. In 2017 heeft een grote coalitie van groene
organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties,
gereageerd op de Aanvullingswet Natuur, waarmee de Wet
natuurbescherming zal worden geïntegreerd in de
Omgevingswet. De groene organisaties vinden het zeer
belangrijk dat de integratie van de Wet natuurbescherming in de
Omgevingswet zorgvuldig gebeurt en dat geen afbreuk wordt
gedaan aan het beschermingsniveau van de natuur. Daarnaast
zijn aanbevelingen gedaan aan de Raad van State voor
verbetering van een aantal ontwerpbesluiten op grond van de
Omgevingswet. Inzet van de coalitie is een effectieve
bescherming en verbetering van de omgevingskwaliteit met
voldoende mogelijkheden voor participatie en
rechtsbescherming. De invoering van de nieuwe Omgevingswet
is overigens uitgesteld tot 1 januari 2021.
Evaluatie Natuurpact
Met het in 2013 gesloten Natuurpact is het natuurbeleid
grotendeels gedecentraliseerd naar de provincies. Het Rijk en de
provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de
ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot
2027. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft
onderzocht wat het provinciale natuurbeleid voor deze ambities
betekent. Voor Limburg geldt – net als voor veel andere
provincies – dat de huidige milieu-, water en ruimtelijke condities
niet voldoende zijn voor een duurzaam voortbestaan van de
Europees beschermde soorten. De meeste natuurgebieden staan
onder druk door een te hoge stikstofdepositie, verdroging,
versnippering en/of een tekort aan leefgebied. Bij de uitvoering
van het Limburgse natuurbeleid ziet het PBL de volgende risico’s:
de aanzienlijke inzet op zelfrealisatie (door boeren en
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particulieren) van het Natuurnetwerk, de inzet op vrijwilligheid
bij de grondverwerving en het fragiele bestuurlijke draagvlak
voor natuurontwikkeling binnen de provincie. De resultaten van
de evaluatie waren voor de NMF Limburg aanleiding om samen
met de terreinbeherende organisaties te pleiten voor meer
provinciale ambitie en financiën en voor aanpassing van de
Natuurvisie Limburg 2016. Vooralsnog houdt de provincie echter
vast aan de door haar ingezette koers.
Omgevingsverordening Limburg 2014
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in 2017 gelobbyd
voor een betere, planologische bescherming van de zogenoemde
zilvergroene natuurzone uit het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 waren er
voor de zilvergroene natuurzone namelijk geen (beschermende)
regels opgenomen. Uiteindelijk zijn Provinciale Staten eind 2017
akkoord gegaan met de borging van de zilvergroene natuurzone
in de Omgevingsverordening Limburg. Dat betekent niet dat er in
deze gebieden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn,
maar wel dat deze aan bepaalde voorwaarden verbonden zijn.
Bovendien zal in 2018 gekeken worden welke ontwikkelingen er
in deze zones hebben plaatsgevonden en of een nog strengere
bescherming nodig is.
Nationaal Landschap Zuid-Limburg
De bevoegdheid voor de Nationale Landschappen is van het Rijk
overgegaan naar de provincies. Provinciale Staten in Limburg
hebben aangegeven het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te
willen behouden en te versterken. Daarvoor moet er een nadere
uitwerking komen. Via deelname aan het Bestuurlijk Overleg en
verschillende themagroepen is de NMF Limburg nauw betrokken
bij de opstelling van een nieuw programma voor het Nationaal
Landschap.
De NMF Limburg krijgt steeds meer klachten van bewoners,
toeristen en recreanten die zich storen aan ruimtelijke

ontwikkelingen in het heuvelland, die niet passen bij de schaal
van het (kleinschalige) landschap. Zoals nog meer
kampeerplaatsen bij de boer, aanleg van nieuwe
bungalowparken en de bouw van grote aardappel-, uien- en
paardenloodsen. De NMF Limburg heeft deze problematiek
herhaaldelijk op de agenda gezet met artikelen in haar eigen blad
Limburgs Milieu, dagblad De Limburger en het aankaarten in het
BO van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Betrokken
overheden en stakeholders gaan nader bekijken hoe dit
probleem opgelost kan worden zonder het hele heuvelland op
slot te zetten.
Mergellandcorporatie
De Mergellandcorporatie - in 1997 gestart als een
samenwerkingsverband van de Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond (LLTB) en de Natuur en Milieufederatie Limburg - maakte in
2013 een doorstart. De provincie Limburg heeft de
Mergellandcorporatie een belangrijke rol toegekend in het
LEADER-programma Zuid-Limburg.
Vanaf 2016 treedt de Mergellandcorporatie bovendien op als
penvoerder van de LAG (Lokale Actiegroep) en is daarmee
formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma,
inclusief het functioneren van de LAG.
De oorspronkelijke doelstelling van de Mergellandcorporatie
blijft bestaan. De Mergellandcorporatie zet zich in voor het
behoud van het Zuid-Limburgse landschap met oog voor de
ontwikkeling van de hedendaagse landbouw. Begrip creëren
voor elkaars situatie - voor de landbouwers en de
natuurorganisaties - én samenwerken aan projecten staan
voorop. Eén van deze projecten in 2017 is het project
Waardenetwerk Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Via het
Waardenetwerk worden praktische oplossingen gezocht voor de
NKG bij zowel de biologische sector als de gangbare sector en
vervolgens toegepast op de agrarische bedrijven.

De Natuur en Milieufederatie Limburg verzorgt de administratie
en de financiën van de Mergellandcorporatie.
Graetheide
Jarenlang heeft de provincie Limburg een claim gelegd op het
gebied Graetheide (ter hoogte van Born) als toekomstig
industrieterrein voor DSM. In het POL 2014 is opgenomen dat de
reservering van het gebied Graetheide als bedrijventerrein komt
te vervallen in de tot dan toe beoogde vorm en omvang. In een
nog op te stellen gebiedsvisie wordt bekeken of het gebied
Graetheide nog nodig is als toekomstig industrieterrein en zo ja,
in welke omvang. In 2016 heeft het bedrijfsleven de strategische
Visie Chemelot 2025 gepresenteerd. Volgens deze visie is het
zgn. Lexhy-terrein (ten noorden van het huidige Chemelotterrein) het meest geschikt voor de uitbreiding van de
Brightlands-campus. Daar zou nog zo’n 23 tot maximaal 43 ha.
gevonden kunnen worden voor uitbreiding van de campus. Uit
het onderliggende onderzoeksrapport blijkt echter dat het
grootste deel van deze benodigde ruimte moet worden ingevuld
met productiebedrijven en niet met aan de campus gerelateerde
bedrijvigheid. De NMF Limburg en de bij haar aangesloten groep
Graetheidecomité hebben er in 2017 voor gepleit dat dit soort
bedrijven veel beter op nabijgelegen bedrijventerreinen
gevestigd kan worden. Dan is er veel minder uitbreidingsruimte
voor de campus nodig en kan het waardevolle Lexhy-terrein
mogelijk gespaard worden. Een integrale gebiedsvisie van de
wijdere omgeving (inclusief Graetheideterrein) zal uiteindelijk
uitsluitsel moeten geven. Deze visie wordt in 2018 verwacht.
Dam Gulpdal
In 2012 heeft een extreme regenbui net over de grens in België
geleid tot grote wateroverlast in een deel van Slenaken. Om dit in
de toekomst te voorkomen wilde het Waterschap Roer en
Overmaas (inmiddels Waterschap Limburg) een vier meter hoge
dam bouwen in het Gulpdal net ten zuiden van het dorp. Deze
dam betekent een grote aantasting van het bijzonder fraaie
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beekdal dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. De NMF
Limburg en omwonenden zetten vraagtekens bij nut en
noodzaak van de dam. Zo kunnen in het bovenstroomse gebied
langs de Gulp alternatieve maatregelen worden genomen doe de
aanleg van een vier meter hoge dam overbodig maken. In 2017
hebben de NMF Limburg en de terreinbeherende organisaties
een excursie voor het Bestuur van het Waterschap
georganiseerd, om aandacht te vragen voor een integrale
beekdalbrede benadering van de wateropgave. Vanwege het
ontbreken van draagvlak is het plan inmiddels van tafel.
Waterschap, provincie, gemeente Gulpen-Wittem en
Staatsbosbeheer gaan de wateropgaven voor het Gulpdal
opnieuw tegen het licht houden en komen binnenkort met een
nieuw plan om aan de wateropgave voor het Gulpdal te kunnen
voldoen. De NMF Limburg zal hier kritisch naar kijken, vooral
omdat de aanpak van het Gulpdal mogelijk als voorbeeld gaat
dienen voor andere beekdalen in Zuid-Limburg.

een grote toename van geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Het voornemen stuit dan ook op groot verzet in de directe
omgeving. Er zijn tegen het ontwerp Luchthavenbesluit meer
dan 400 reacties binnengekomen. Ook de NMF Limburg heeft
een zienswijze ingediend. Inmiddels is zij toegetreden tot de
Alliantie tegen uitbreiding MAA, die bestaat uit een tiental
milieugroepen en bewonersorganisaties. Tevens heeft de NMF
Limburg de staatssecretaris verzocht om duidelijkheid omtrent
de toename van het aantal vluchten met zware toestellen. Deze
blijkt namelijk veel groter te zijn dan vermeld aan omwonenden
tijdens een tweetal informatieavonden.
De minister heeft eind 2017 een gedoogbesluit genomen en
loopt daarmee vooruit op de vaststelling van het
Luchtvaartbesluit. Hierdoor kunnen zwaardere vrachtvliegtuigen
gebruik blijven maken van de gehele start- en landingsbaan.

Luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA)
De plannen m.b.t. de luchthaven hebben in 2017 tot veel overleg
geleid. De Luchthaven MAA en de provincie Limburg willen dat
de start- en landingsbaan in het vervolg over de volledige lengte
gebruikt mag worden. Dat was tot voor kort niet toegestaan,
waardoor grote vrachtvliegtuigen niet konden landen op de
luchthaven. Het plan leidt naar verwachting tot een
verdrievoudiging van het aantal vliegbewegingen met groot
verkeer (grote vrachtvliegtuigen). Het directe gevolg hiervan is

Centrale Zandwinning Weert
De plannen voor de Centrale Zandwinning Weert (CZW) zijn ook
in 2017 onderwerp van discussie geweest. Reeds in 2016 was de
NMF Limburg een juridische procedure gestart tegen de plannen
rondom de ontgrondingen. Het ging hier om een beroep tegen
de ontgrondingsvergunning en een beroep tegen de
natuurbeschermingswetvergunning. Over het beroep tegen de
ontgrondingsvergunning heeft de Raad van State uitspraak
gedaan in het nadeel van de NMF Limburg. Omdat de

Foto: Lou Wanten

VDL/Nedcar
Het bedrijf VDL/Nedcar, gevestigd nabij Nieuwstadt, wil een
verbindingsspoor aanleggen tussen de zgn. Yard (parkeerplaats
voor auto’s) en het hoofdspoor Sittard-Roermond. Via dit aan te
leggen spoor kunnen de bij het bedrijf geproduceerde auto’s in
de toekomst per spoor vervoerd worden. De NMF Limburg en de
bij haar aangesloten lokale groepen hebben ervoor gepleit om de
nieuwe spoorlijn buiten het natuurgebied “t Hout te leggen. De
provincie is aan dit verzoek tegemoetgekomen. In een zienswijze
op het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan “Spooraansluiting
Yard” heeft de NMF Limburg in 2017 gepleit voor een goede
landschappelijke inpassing van de Yard, een ruimhartige
natuurcompensatie, een goede recreatieve ontsluiting en een
oplossing van de verkeersproblematiek in de directe omgeving
van het bedrijf.

Golfbaan Rolduc
In de zomer van 2017 heeft de gemeente Kerkrade het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter visie gelegd. Dit plan
maakt de realisatie van een golfbaan mogelijk in het gebied
rondom het abdijcomplex Rolduc. Een uit oogpunt van natuur en
landschap zeer waardevol gebied als gevolg van de grote
afwisseling van akkers, (helling)bos, water en weilanden. Het
ecologisch onderzoek, dat ten grondslag ligt aan realisatie van de
golfbaan, is gedateerd. Omdat het bestemmingsplan ook niet
duidelijk maakt welke maatregelen worden getroffen ter
bescherming van de in het gebied aanwezige natuurwaarden
(o.a. de das), zijn negatieve effecten van aanleg en gebruik van
de golfbaan niet uit te sluiten. De NMF Limburg vraagt de
gemeente dan ook om geen medewerking te verlenen aan
aanleg van de golfbaan. De gemeente Kerkrade komt aan dit
verzoek tegemoet. De golfbaan wordt uit het bestemmingsplan
Buitengebied gehaald.

6 |

ontgrondingen inmiddels gestaag vorderen heeft de NMF
Limburg met de betrokken aangesloten partijen besloten om
zich terug te trekken uit het beroep tegen de
natuurbeschermingswetvergunning. Middels actieve inspraak wil
de NMF Limburg samen met aangesloten partijen meedenken
over het natuurbeheerplan en het inrichtingsplan van de CZW.
Daarbij is het streven om de opgelopen schade voor de
natuurwaarden om te zetten in een kwaliteitsverbetering.
Windmolens Greenport Venlo
In het najaar van 2017 hebben de gemeenten Venlo en Horst aan
de Maas de plannen voor de windmolens bij Greenport Venlo ter
visie gelegd. Hierbij wordt uitgegaan van negen windmolens,
verdeeld over twee gemeenten. Zes van deze negen windmolens
liggen in het uitsluitingsgebied van de windmolenvisie van de
NMF Limburg, waarvan vier in goudgroene natuur. De huidige
locatie brengt te veel schade toe aan vleermuizen en vogels in
het gebied. Middels een zienswijze heeft de NMF Limburg haar
standpunt kenbaar gemaakt en gepleit voor een andere locatie
voor de windmolens. De windmolenvisie kan behulpzaam zijn bij
het vinden van een alternatieve locatie.
Zonnevisie
In de loop van 2017 nam het aantal plannen rondom de plaatsing
van zonneparken in Limburg gestaag toe. Onder meer vanuit de
achterban ontving de NMF Limburg de vraag hoe zij zich
verhoudt tot deze ontwikkelingen. Om een afgewogen advies te
kunnen uitbrengen aan initiatiefnemers van zonneparken, heeft
de federatie besloten om een zonnevisie op te stellen. In het
vierde kwartaal van 2017 is een eerste opzet van deze visie
gemaakt. Het doel is om deze zo snel mogelijk gereed te hebben,
om zo ook actief een bijdrage te kunnen leveren in deze
discussie.
Compensatie Uitbreiding Nunhems
In 2014 is het Bestemmingsplan uitbreiding Nunhems
Netherlands BV vastgesteld. Daarbij is tevens een gebiedsfonds
opgericht van waaruit de compensatie zou worden gefinancierd.
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft destijds
afgedwongen dat via de bestemmingsplanregels geborgd wordt
dat de natuurwaarden die verloren gaan daadwerkelijk
gecompenseerd worden. In 2015 waren er krachten actief die

ertoe zouden leiden dat de middelen uit het gebiedsfonds
gebruikt zouden worden voor andere doeleinden dan
compensatie van natuurwaarden. De Natuur en Milieufederatie
Limburg mocht zelfs niet eens meer deelnemen aan de
adviesgroep. Daarop heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg
met succes de lobby ingezet en mag weer deelnemen aan de
adviesgroep. Er zijn heldere criteria vastgesteld waaraan de
projecten die uit het gebiedsfonds gefinancierd zullen worden,
moeten voldoen. De inbreng van de Natuur en Milieufederatie
Limburg heeft ervoor gezorgd dat met de criteria compensatie
van de nadelige gevolgen voor de natuur geborgd is.
Plaatsing van windturbines
In 2017 boeken steeds meer windmoleninitiatieven vooruitgang,
waarvan de locaties in de windmolenvisie van de NMF Limburg
zijn aangewezen als voorkeursgebieden. Initiatieven bij HoltumNoord, Egchelse Heide, Ospeldijk zijn hier voorbeelden van. Er
zijn echter ook nog steeds initiatieven die in de
uitsluitingsgebieden van de windmolenvisie liggen. In deze
gevallen draagt de NMF Limburg alternatieven aan, voortkomend
uit de windmolenvisie. Op deze manier wil de NMF Limburg een
bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak en het realiseren
van windturbines in Limburg op de daarvoor geschikte locaties.
Overige ruimtelijke ontwikkelingen
Burgers en aangesloten groepen hebben de NMF Limburg in
2017 vaak om advies gevraagd. Meestal rondom ruimtelijke
(meerjarige) ontwikkelingen in de regio. Maar ook steeds meer
gemeenten vragen de NMF Limburg om mee te denken bij de
opstelling van bestemmingsplannen voor het buitengebied of
structuurvisies (onder meer door deelname aan
klankbordgroepen). Aangezien gemeenten als gevolg van
decentralisatie binnen de ruimtelijke ordening steeds meer
bevoegdheden op dit vlak hebben, werkt de federatie hier graag
aan mee. Dit levert wel een capaciteitsprobleem op. De NMF
Limburg beschikt over te weinig menskracht om zich
gedetailleerd met alle gemeentelijke plannen op het terrein van
ruimtelijke ordening bezig te houden. Het gaat te ver om alle
ruimtelijke ontwikkelingen in dit jaarverslag te bespreken. In de
tabel op de volgende pagina staan de belangrijkste ruimtelijke
ontwikkelingen in Limburg, waarmee de NMF Limburg zich in
2017 heeft beziggehouden.
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Ruimtelijke ontwikkelingen met inzet van de Natuur en Milieufederatie Limburg
Planologische ontwikkeling

Ondernomen actie

Stand van zaken

Resultaat

Natuurontwikkeling Loobeekdal
(Racecircuit De Peel)

Overleg

Vergunning verleend voor
natuurcompensatie

+

Windmolens Reichswald

Overleg, lobby

Plan is van de baan

+

Windmolens Siebengewald

Overleg, brief

Plan is van de baan

+

Ontwikkeling Landgoed Mookerheide

Overleg

Input meegenomen

+

Bestemmingsplan Buitengebied Bergen

Zienswijze ingediend

Loopt nog

o

Bestemmingsplan Leudal

Overleg

Input meegenomen

+

Uitbreiding Nunhems Zaden

Overleg, lobby

Project op juiste koers

+

Centrale Zandwinning Weert

Beroep

Ingetrokken

-

Gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Zienswijze ingediend
(NRD)

Loopt nog

o

Uitbreiding Melickerveld

Zienswijze ingediend

Zienswijze niet gehonoreerd

Windmolens Neer

Overleg

Loopt nog

o

Windmolens Weert

Overleg

Loopt nog

o

Luchthavenregeling Helihaven

Zienswijze ingediend

Loopt nog

o

Belevenispark Heel

Ondersteuning groep

Plan is van de baan

+

Windmolens Greenport Venlo

Zienswijze ingediend

Loopt nog

o

N280, wegvak Leudal

Overleg, zienswijze
ingediend

Input meegenomen

+

IJzeren Rijn

Overleg

Project op juiste koers

+

Mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

Zienswijze ingediend

Loopt nog

o

Recreatiezoneringsplan Peelvenen

Overleg, zienswijze
ingediend

Loopt nog

o

Buitenring Parkstad (gedoogbesluit
Brunssummerheide)

Zienswijze, overleg,

Loopt nog

o

Bosbeheerplan In de Roet (AWACS)

Overleg, brief

Loopt nog

o

Golfbaan Kerkrade

Zienswijze, overleg

Aanleg golfbaan (voorlopig) van de baan

+

Sibelcogroeve

Brief, overleg, lobby

Loopt nog

o

Ontwikkeling Leeuwterrein Valkenburg

Overleg, ondersteuning

Input meegenomen

+

Aanpak verkeersproblematiek N595
traject Wijlre-Wittem

Overleg, ondersteuning

Aanleg verbindingsweg gaat niet door

+

Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Overleg, ondersteuning

Loopt nog

o

Aanleg dam Gulp

Overleg, zienswijze,
beroep

Oorspronkelijk plan van de baan; komt
nieuw plan

o/+

VDL/Nedcar (uitbreiding + ontsluiting)

Overleg, lobby

Loopt nog

o

Gebiedsvisie Chemelot/Graetheide

Overleg, lobby

Loopt nog

o

Hoogspanningsleiding LutteradeGraetheide

Overleg

Input meegenomen

+

Ontwikkelingen Noord-Limburg

Ontwikkelingen Midden-Limburg

Ontwikkelingen Zuid-Limburg

o = onbekend
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+ = positief

- = negatief

o/+ = deels positief

App TRINL
Sinds eind 2015 is de app Tijdreizen in Limburg (TRINL) van de
Natuur en Milieufederatie Limburg verkrijgbaar in de App Store
van Apple en via Google Play. TRINL geeft een bijzondere kijk op
het Limburgse landschap door de eeuwen heen. Met de App
reist de gebruiker door de tijd en ziet hoe het landschap er
vroeger uitzag. De app wordt voortdurend doorontwikkeld en
uitgebreid met nieuwe functies en data. In 2017 kwam er een
update (versie 2.5 of hoger) beschikbaar waarmee een aantal
problemen is opgelost. Hierdoor zijn de gebruikservaring en
snelheid van TRINL aanmerkelijk verbeterd. Bovendien zijn drie
nieuwe kaarten (Open Street Map Terrein, Open Street Map
Satelliet en de windmolenvisie van de NMF Limburg)
toegevoegd en kunnen gebruikers eigen markante punten
maken en opslaan. Lezers van Limburgs Milieu kunnen
meedoen met de kwizz ‘Reis met TRINL in de tijd’. Zo leren ze
het Limburgs landschap nog beter kennen.

wat mindere weer zijn de activiteiten goed bezocht. Mensen
konden onder andere luisteren naar accordeonmuziek van Luuk
Lenders, een workshop nachtfotografie volgen, en op
verschillende plaatsen genieten van een donkere ervaring in een
van de mooie natuurgebieden in Limburg. De Gemeente
Meerssen had ervoor gezorgd dat een monteur van Enexis de
straatverlichting uit had gedaan in de straat waar de
avondwandeling doorheen liep. Een bijzondere ervaring en zeer
de moeite waard volgens de deelnemers.
Infrastructuur
In 2017 is de NMF Limburg bij verschillende
infrastructuurprojecten betrokken geweest zoals de Buitenring
Parkstad Limburg, verbreding van de A2, IJzeren Rijn en
elektrificatie van de spoorlijn Roermond-Nijmegen. Bij al deze
projecten ziet de NMF Limburg erop toe dat de belangen van
natuur, landschap en milieu voldoende worden meegenomen in
de besluitvorming.

Nacht van de Nacht
Zaterdag 28 oktober vond de dertiende editie van de Nacht van
de Nacht plaats. Met de organisatie van de Nacht van de Nacht
willen de Natuur en Milieufederaties de duisternis in Nederland
terugkrijgen en onnodige lichthinder en energieverspilling
tegengaan. Dit jaar doofden landelijk gemeenten en bedrijven
op 300 plekken (vorig jaar 178) de lichten. Enkele voorbeelden:
bij alle vestigingen van Ikea, Achmea, Nuon ging het licht uit.
Interbest BV zette 180 lichtmasten op non-actief. En
gemeenten en provincies doofden lichten van stadskantoren,
kerken, bruggen en landmarks zoals de Dom in Utrecht. Tijdens
de Nacht van de Nacht van 2017 bezochten zo’n 45.000
mensen een van de 500 activiteiten in het donker.

Buitenring Parkstad Limburg (BPL)
De provincie Limburg mag op basis van de aan haar verleende
Natuurbeschermingswetvergunning de rijbanen van de
BPL-wegtracés Geleenbeekdal en Brunssummerheide pas in
gebruik nemen als o.a. de bestaande manege aan de rand van
de Brunssummerheide verplaatst is. Deze verplaatsing gaat
zeker nog een jaar duren en daarom heeft de provincie in
oktober 2017 een gedoogbesluit genomen om het wegtracé
Brunssummerheide toch alvast voor verkeer open te stellen.
Wel onder een aantal voorwaarden, zodat de stikstofdepositie
in de kwetsbare natuur op de Brunssummerheide niet zal
toenemen. De NMF Limburg heeft de provincie verzocht om
een en ander goed te monitoren en toe te zien op strikte
handhaving van de voorwaarden. Als blijkt dat de
stikstofdepositie desondanks toch toeneemt, dan zullen extra
maatregelen moeten worden getroffen om de kwetsbare
natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen.
In 2017 heeft de NMF Limburg ook signalen van burgers en haar
achterban over het onvoldoende functioneren van
faunamaatregelen doorgegeven aan de provincie. In
gezamenlijkheid zijn deze maatregelen onderzocht en zo nodig
aangescherpt.

Foto: Maurice Hertog

De Nacht van de Nacht verliep voorspoedig in Limburg. Er deden
zeven gemeenten mee en een aantal bedrijven en restaurants.
Verspreid over de provincie vonden 33 nachtactiviteiten plaats;
ongeveer 2000 mensen gingen op pad in het donker. Interbest
doofde op zes plaatsen in Limburg de lichtmasten. Ondanks het

A2 Het Vonderen-Kerensheide
De A2 tussen knooppunten Het Vonderen (Echt) en Kerensheide
(Geleen) wordt verbreed naar 2x3 rijstroken. Deze verbreding
zal plaatsvinden in de periode 2022-2025. De NMF Limburg
organiseerde in 2017 een avond voor haar aangesloten groepen
langs de A2, waar Rijkswaterstaat de plannen toelichtte.
Vervolgens heeft de NMF Limburg in een zienswijze op het
ontwerp Tracébesluit/MER gevraagd om extra maatregelen om
het verlies aan natuurwaarden te compenseren. Ten onrechte
heeft Rijkswaterstaat bij het vaststellen van de
natuurcompensatieopgave geen rekening gehouden met
natuur, die verloren gaat in de zgn. zilvergroene natuurzone uit
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014. Daarnaast vraagt
de NMF Limburg extra aandacht voor lichtvervuiling en pleit zij
voor aanvullende maatregelen op het gebied van
duurzaamheid, zoals geluidsschermen met zonnepanelen.
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N280-West
In het besluitvormingsproces rondom de randweg N280-West
participeert de Natuur en Milieufederatie Limburg in een
werkgroep met stakeholders. Hierin worden de verschillende
belangen uit de regio vertegenwoordigd. De Natuur en
Milieufederatie Limburg heeft een grote rol gespeeld bij het
realiseren van een constructieve samenwerking tussen de
dorpsraden, bewonersorganisaties, stichting het Limburgs
Landschap, de Limburgse Landbouw- en Tuinbouw Bond (LLTB),
Cumela en de Fietsersbond. De federatie droeg bij aan de
coördinatie van het draagvlak en aan acties in het kader van het
lobbytraject, alsmede aan het tot stand brengen van
gezamenlijke reacties en het bewaken van een goede
procesgang. In 2014 hebben de Provinciale Staten (PS) een
besluit genomen inzake het deelproject ‘Randweg Baexem’ en
gekozen voor een randweg dicht op de kern en geen ruime
randweg in het buitengebied. Dit zou een ernstige insnijding
van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS) hebben
ingehouden. In 2015 is ondanks het besluit van PS opnieuw ‘de
ruime variant’ bij Baexem in de discussie betrokken. De Natuur
en Milieufederatie Limburg coördineerde de lobby van de
samenwerkende partijen tegen de ruime randwegvariant. Deze
inspanning werd beloond toen in februari 2016 PS een besluit
nam waarmee de ruime randwegvariant definitief van de baan is.
In het najaar van 2017 is de planologische procedure rondom
het wegvak Leudal verder opgepakt. De NMF Limburg kon zich
grotendeels in de plannen vinden, op het gedeelte rondom de
Kelperbrug na. Hier wordt goudgroene natuur doorsneden,
omdat de brug moet worden verplaatst. De NMF Limburg heeft
hiertegen een zienswijze ingediend en is het gesprek
aangegaan met de initiatiefnemer. Het ontwerp is nu aangepast
en er wordt nu zo min mogelijk goudgroene natuur geschaad.
De rest van de natuur wordt gecompenseerd.
N266
Sinds 2012 is de Natuur en Milieufederatie Limburg middels een
stakeholdersconstructie betrokken bij de planvorming over de
N266 bij Nederweert. De Natuur en Milieufederatie Limburg
maakt zich sterk voor het principe zuinig-op-ruimte en de
toepassing van de 3B’s: benutten, beïnvloeden en dan pas
bouwen. Ze is daarom geen voorstander van de aanleg van
wegen als nut en noodzaak niet voldoende onderbouwd zijn. Bij
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een project als de N266 mag gebiedsontwikkeling zeker wel
een rol spelen, maar mag deze naar de mening van de Natuur
en Milieufederatie Limburg niet leidend worden voor het
aanleggen van asfalt.
In geval van een randweg N266 is nut en noodzaak niet
aangetoond. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft dan
ook gezamenlijk met lokale en provinciale belangenbehartigers
de lobby ingezet richting PS-leden tegen het verleggen van de
weg. Een meerderheid van PS lijkt uiteindelijk tegenstander van
de plannen. Er wordt nu een alternatievenonderzoek opgestart,
om te kijken wat een andere oplossing zou zijn voor de gestelde
verkeersproblematiek. Hiermee is het oorspronkelijke plan nog
niet direct van de baan. De NMF Limburg zal waar mogelijk haar
bijdrage leveren aan de totstandkoming van het
alternatievenonderzoek.
IJzeren Rijn
In de 19e eeuw is tussen België en Nederland een (scheidings-)
verdrag gesloten dat België recht van doortocht door Nederland
geeft. Daarbij dreigt het gevaar dat goederenvervoer van de
Antwerpse haven naar Duitsland, door de Limburgse kernen en
natuurgebieden gaan rijden. De Natuur en Milieufederatie
Limburg participeert in een “Samenwerkingsverband IJzeren
Rijn”, dat bestaat uit onder andere gemeenten uit de regio
Weert-Roermond, provincie Limburg en Staatsbosbeheer. Het
Samenwerkingsverband houdt de ontwikkelingen rondom het
IJzeren Rijn-dossier in de gaten en ageert, daar waar nodig, tegen
die ontwikkelingen.
De Natuur en Milieufederatie Limburg speelt binnen het
Samenwerkingsverband een belangrijke rol in de coördinatie en
bewaking van het proces. Met name is zij daarbij alert op een
mogelijke salamitactiek: het dichterbij brengen van IJzeren
Rijn-treinen door een stapeling van meerdere kleinschalige
ontwikkelingen op Limburgs grondgebied. Ook in 2017 zijn er
weer initiatieven opgestart om de IJzeren Rijn nieuw leven in te
blazen. De Vlaamse regering heeft het zogenaamde 3RXonderzoek opgestart, waaruit moet blijken of het tracé over de
Maaslijn een haalbaar scenario is. Met het
Samenwerkingsverband is intensief overleg geweest om zo
goed mogelijk te reageren op de uitkomsten van dit onderzoek.
Begin 2018 zullen de resultaten worden gepresenteerd. n

Milieu, water en landbouw
Een aantal plekken in Limburg heeft te maken met milieuproblemen. De bewoners ervaren daar
direct wat de effecten kunnen zijn van milieuverontreiniging zoals geluids- en stankoverlast en
luchtverontreiniging. Daarnaast zijn er niet direct merkbare milieuproblemen, zoals fijnstof en
bodemverontreiniging. De enorme groei van landbouwbedrijvigheid legt een claim op onze
leefomgeving. De ammoniakuitstoot zorgt mede voor vermesting en verzuring van natuurgebieden
in Limburg. De Natuur en Milieufederatie Limburg vindt dat alle economische ontwikkelingen zo
duurzaam mogelijk zouden moeten zijn. Verbetering van de milieukwaliteit en de aanpak van verdroging
zijn belangrijke aandachtspunten. Water is uitermate belangrijk voor Limburg. Het is de basis voor het
leven van mens en natuur en draagt in belangrijke mate bij aan toerisme en recreatie in de provincie.
Maar ook het gevaar van natte voeten dreigt. De federatie streeft ernaar dat in Limburg het water de
ruimte krijgt, maar geen bedreiging vormt.
Bestrijdingsmiddelen
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft de ontwikkelingen
op het gebied van wet- en regelgeving voor het gebruik van
‘gewasbeschermingsmiddelen’ gevolgd. Dit leidde onder meer
tot een artikel in Limburgs Milieu waarin wordt ingegaan op de
voor insecten en vogels schadelijke gevolgen van het gebruik van
insecticiden op basis van neonicotinoïden. Ook het gebruik van
Glyfosaathoudende middelen blijft een hot item. Het Europees
Parlement wil dat het gebruik van glyfosaat in de landbouw in
2022 stopt. De Europese natuur en milieuorganisaties zijn diep
teleurgesteld over het standpunt van het parlement, omdat zij
van mening zijn dat dit middel per direct uit de handel genomen
moet worden.
Luchtkwaliteit en geluidhinder
De luchtvervuiling met onder meer fijnstof en stikstofoxiden blijft
een punt van zorg. De Natuur en Milieufederatie Limburg wil
graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de
luchtkwaliteit in Limburg. Daarom is de federatie lid van het
Platform Luchtkwaliteit en Geluidhinder, een periodiek overleg

met de grotere Limburgse gemeenten, Rijkswaterstaat, de GGD
en de provincie Limburg. In 2017 is de Natuur en Milieufederatie
Limburg actief betrokken geweest bij de voorbereidingen voor
het invoeren van een milieuzone in de gemeente Maastricht.
Big Jump
Elk jaar springen op de tweede zondag in juli, klokslag 15.00
uur, tienduizenden mensen op tientallen plaatsen in heel
Europa massaal in het water: de Big Jump. De Natuur en
Milieufederatie Limburg vraagt jaarlijks aandacht bij pers,
publiek en overheid voor gezond en schoon water. Dat wil
zeggen: water van goede kwaliteit voor mens en milieu, dus
water zonder bestrijdingsmiddelen, hormoonstoffen en
microplastics. En oevers zonder zwerf- en drijfvuil. De Big Jump
werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met het IVN en
het Waterschap Limburg. Het Waterschap Limburg heeft het
evenement financieel ondersteund.
Op zondag 9 juli is de Big Jump gehouden bij Funbeach in
Panheel. Patrick van de Broeck, voorzitter van het Waterschap
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Foto: Frank Vermeij

Limburg gaf het startschot voor de sprong. In totaal sprongen
ongeveer 60 mensen in het water. Middels flyers werd het
publiek geïnformeerd over het belang van schoon water. Ook is
er veel aandacht geweest voor schoon water in het tijdschrift
Limburgs Milieu en op de sociale mediakanalen. Verder heeft op
maandag 10 juli een artikel met foto in Dagblad De Limburger
gestaan over de Big Jump.
Kader Richtlijn Water (KRW)
In december 2015 trad het Stroomgebiedbeheerplan Maas
2016-2021 in werking. Als lid van de stroomgebied brede
klankbordgroep KRW-Maas was de Natuur en Milieufederatie
Limburg betrokken bij de opstelling van dit plan. In 2015 heeft
de Natuur en Milieufederatie Limburg een zienswijze ingediend
op het ontwerp Waterplan van de provincie Limburg. In dat plan
zijn onder meer de doelen en maatregelen opgenomen die
betrekking hebben op het Limburgse deel van het
stroomgebied van de Maas (zie ook Waterplan Limburg). De
NMF Limburg heeft ook in 2017 op verschillende fronten
gepleit voor een goede borging van de KRW-maatregelen in de
plannen van de provincie en de waterschappen zodat de doelen
voor schoon en gezond water in 2021 kunnen worden gehaald.
Deltaplan Rivieren (Maas)
Het Deltaplan Rivieren beoogt de veiligheid tegen
overstromingen te verbeteren door het riviersysteem
klimaatproof te maken. Voor het onderdeel Maas was de Natuur
en Milieufederatie Limburg betrokken bij de Klankbordgroep
Maas die het voorportaal is van de voor het stroomgebied
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ingestelde Stuurgroep Maas. Ook heeft de federatie in het
kader van het Regioproces deelgenomen aan de bestuurlijke en
ambtelijke conferenties die de provincie Limburg organiseerde.
Schriftelijk en mondeling is gereageerd op het ‘Regionaal
Voorstel Maas’ met het voorkeursscenario voor de beveiliging
van de Maasvallei.
De inzet van de Natuur en Milieufederatie Limburg is dat de
gewenste hoogwaterveiligheid langs de Maas wordt bereikt
door de rivier ruimte te geven waar dat kan en het - gelet op de
geomorfologische opbouw van het Maasdal - ook logisch en
passend is (‘Smart Rivers’-principe). Zo kan naast de veiligheid
ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd worden. In het
voorkeursscenario wordt dit principe in grote lijnen gevolgd.
Wel blijft de NMF Limburg waarschuwen voor een te grote
invloed van het ontgrondend bedrijfsleven op de plannen.
Hierdoor kunnen de principes in het gedrang komen.
Deltaplan Zoetwater
Als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater is op initiatief van de
oostelijke en zuidelijke provincies een plan opgesteld voor de
droogteproblematiek op de hoge zandgronden, het
zogenoemde Deltaplan Hoge Zandgronden. Op 7 september
2015 ondertekenden de samenwerkende partijen in ZuidNederland - onder wie de Natuur en Milieufederatie Limburg de belangrijke Bestuursovereenkomst Hoge Zandgronden. In
deze bestuursovereenkomst zijn financiële afspraken
vastgelegd voor de uitvoering van het Werkprogramma Hoge
Zandgronden. Het uiteindelijke doel is het voor lange termijn
veiligstellen van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater.

Provinciaal Waterplan Limburg en Waterbeheerplan
Eind 2015 zijn respectievelijk het Provinciaal Waterplan Limburg
en het Waterbeheerplan vastgesteld, waarmee het waterbeleid
voor de periode 2016-2021 is vastgelegd. In het afgelopen jaar
heeft de provincie Limburg echter het initiatief genomen om
het beregeningsbeleid te flexibiliseren. De Natuur en
Milieufederatie Limburg is via een werkgroep hierbij betrokken
en vindt dat alleen maar van flexibilisering sprake kan zijn als
onomstotelijk vaststaat dat de waterhuishouding van de natte
natuurgebieden hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed en het
verdrogingsbeleid ongewijzigd in stand blijft.
Water in balans
In juni 2016 is er sprake geweest van hevige regenbuien die
geleid hebben tot extreme wateroverlast in het buitengebied,
met name in landbouwgebieden. Deze wateroverlast is een
gevolg van de klimaatsveranderingen die leiden tot een hogere
neerslaghoeveelheid en een groter aantal dagen met hoge
neerslaghoeveelheden. De ingrijpende veranderingen die de
aarde ondergaat, worden aan de hand van dit soort fenomenen
ook daadwerkelijk zichtbaar, in dit geval op eigen Limburgs
grondgebied.
Om in de toekomst te kunnen voorsorteren op de gevolgen van
de klimaatsveranderingen en de toename van neerslag, is het
waterschap het project Code Oranje in Noord- en MiddenLimburg en het project Boost in Zuid-Limburg, begonnen. Na
de fusie van de twee waterschappen is door het nieuwe
Waterschap Limburg Code oranje en Boost verenigd in het
actieprogramma Water in balans. De NMF Limburg is
vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg, waarin zij zich

vooral zal inzetten voor maatregelen gericht op het vasthouden
van het water bij de bron middels infiltratie in zowel landelijk als
stedelijk gebied, gevolgd door de aanleg van retentiebekkens.
Pas op de laatste plaats komt het vergroten van de
afvoercapaciteit in beeld omdat hiermee vaak problemen naar
lager gelegen gebieden worden afgewenteld. Verder spreekt
het voor zich dat droogteminnende gewassen niet in de
beekdalen worden geteeld.

Foto: Archief Limburgs Landschap

De Natuur en Milieufederatie Limburg volgt de ontwikkelingen
op afstand en is betrokken bij het initiatief van het Waterschap
Limburg om in perioden van droogte, op innovatieve wijze
gewassen van water te voorzien (sub-irrigatie).

Programmatische Aanpak Stikstof
In ruim 130 van de 160 Nederlandse Natura 2000-gebieden
kampt de natuur met een te hoge belasting door stikstof. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet zorgen voor
evenwicht tussen natuur en economie. De PAS moet
economische ontwikkeling van landbouwbedrijven rondom de
Natura 2000-gebieden mogelijk maken, maar ook perspectief
bieden voor het herstel en de ontwikkeling van de belangrijkste
natuurwaarden die zijn vastgelegd in het Europese
natuurbeleid. De PAS is per 1 juli 2015 in werking getreden na
een inspraakprocedure en na goedkeuring van het parlement.
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Inmiddels is gebleken dat metingen in het veld andere
resultaten laten zien dan de modellen voorspellen, zoals in
onderstaande grafiek van de Groote Peel is te zien (oranje lijn
is berekeningen volgens de PAS met het programma Aerius,
blauwe lijn geeft de metingen van het Meetnet Ammoniak in
Natuurgebieden.
Ammoniak neerslag in de Groote Peel, berekend (Aerius) en gemeten (MAN)
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De Natuur en Milieufederatie vindt het noodzakelijk om deze
trend serieus te nemen. De vraag is zelfs aan de orde of het
gerechtvaardigd is hier, zonder aanvullende maatregelen, mee
door te gaan en of het verantwoord is om nog meer
economische ontwikkelruimte uit te geven? Wat de NMF
Limburg betreft is het antwoord negatief.
Intensieve veehouderij
Een groot deel van de achterban van de Natuur en
Milieufederatie Limburg is kritisch over de intensieve
veehouderij en vraagt zich af of deze überhaupt duurzaam kan
zijn. Een duurzame veehouderij moet volgens de Natuur en
Milieufederatie Limburg voldoen aan diverse strenge criteria
op het gebied van: ammoniak- en fijnstofemissie, gebruik van
antibiotica, dierziekten, afwaartse beweging (sanering
verkeerde locaties en concentratie in de LOG’s), herstel
landschappelijke kwaliteit, gebruik van gecertificeerde soja,
enzovoort.

In 2013 hebben de Natuur en Milieufederatie Limburg, de
provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) een manifest met monitoringsafspraken voor de
veehouderij ondertekend. Met dit manifest is bedongen dat
elk jaar vier belangrijke parameters worden bekeken:
ammoniak, fijnstof, geurhinder en landschappelijke kwaliteit.
Als de resultaten van deze parameters niet naar tevredenheid
zijn, worden in gezamenlijk overleg maatregelen besproken
om een evenwichtige ontwikkeling van de veehouderij in
Limburg te stimuleren. Uit de laatste monitoringsrapportage
bleek de veestapel opnieuw te zijn gegroeid en de
fijnstofemissie ook weer te zijn toegenomen. De gemeten
waarden van ammoniak nemen niet af of nemen zelfs toe en
de geurhinder is op een aantal plaatsen, onder meer
Ysselsteyn en Nederweert onacceptabel hoog. De conclusie is
dus gerechtvaardigd dat de veehouderij momenteel nog lang
geen lust voor haar omgeving is.
De provincie Limburg wil met de NMF Limburg, de LLTB,
gemeenten en experts in gesprek om begin 2018 afrekenbare
tussendoelen voor ammoniak, fijnstof en geurhinder te
formuleren zodat in 2025 de veehouderij wel een lust voor
haar omgeving kan zijn. De Natuur en Milieufederatie Limburg
blijft het dossier daarom kritisch volgen. Het blijft een kwestie
van lange adem. n
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Energie en klimaat
Door het energievraagstuk en de klimaatverandering groeit de noodzaak om energiebesparingsmaatregelen te nemen en over te stappen op vormen van hernieuwbare energie. De
energievoorziening zal in toenemende mate overgaan van het delven van fossiele brandstoffen naar
de (lokale) productie van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. De Natuur en
Milieufederatie Limburg staat middenin deze discussie. Tevens wil de federatie - samen met bedrijven
en maatschappelijke organisaties - een bijdrage leveren aan de verduurzaming van productie- en
consumptieketens en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

Servicepunt Energie Lokaal Limburg
Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder afhankelijk te
worden van fossiele energie, de grote energiemaatschappijen
en de almaar stijgende prijzen van gas en elektriciteit. Zij
organiseren zich en richten een vereniging of coöperatie op om
energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken. De
Natuur en Milieufederatie Limburg ondersteunt deze
initiatieven door middel van het Servicepunt Energie Lokaal
Limburg (SELL). Het servicepunt heeft hiervoor goede
contacten met gemeenten, provincie Limburg, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, de andere milieufederaties en
landelijk met het Steunpunt Hier Opgewekt.
Gedurende drie jaar heeft het servicepunt projectsubsidie
mogen ontvangen van de provincie Limburg. In 2017 kwam
deze helaas te vervallen. Ook een verzoek tot continuering van
de subsidie door de energiecoöperaties mocht niet baten. In
iets afgeslankte vorm heeft het Servicepunt haar activiteiten zo
veel mogelijk voortgezet.

ondersteuning van deze doelgroepen. Het servicepunt beheert
hiervoor een gespecialiseerde bibliotheek, geeft een
nieuwsbrief uit, adviseert, organiseert themabijeenkomsten,
workshops en zorgt voor onderlinge verbinding door geregeld
platformbijeenkomsten te organiseren. Het verwijst door en
vertegenwoordigt op verzoek de Limburgse energiecoöperaties
of andere initiatieven bij overleg of door deelname aan
organisatiestructuren zoals de Regionale Energie Alliantie
Noord- en Midden-Limburg. De coördinatie en uitvoering van
SELL is in handen van de Natuur en Milieufederatie Limburg.
De activiteiten vanuit SELL zijn talrijk. In dit jaarverslag geven
we enkele voorbeelden. Er zijn in 2017 drie
themabijeenkomsten georganiseerd, rondom de thema’s:
- samenwerking met commerciële organisaties/bedrijven;
- het omgevingsfonds;
- energielandschap en participatie.

Het servicepunt maakt deel uit van een netwerk van andere
service- en steunpunten die bij de Natuur en Milieufederaties
zijn ondergebracht. SELL is in Limburg uniek in de specifieke
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Het bestuurlijk platform SELL is in 2017 vijf keer bijeengekomen.
Tijdens deze bijeenkomsten is o.a. uitgewisseld wat SELL kan
doen aan belangenbehartiging en welke koers het servicepunt
gaat varen. Ook door het wegvallen van de provinciale subsidie
voor het servicepunt was een heroverweging noodzakelijk. Het
voortbestaan van SELL werd en wordt door de
energiecoöperaties gedragen.
Januari 2017 is er een Community of Practice georganiseerd
rondom zonneparken en collectieve opwek middels
zonnepanelen. Mei 2017 was er de workshop ledenwerving.
In het kader van belangenbehartiging is door SELL mede
namens de Limburgse energiecoöperaties in 2017 een brief
geschreven aan de gemeenten in Limburg om het opwekken
van hernieuwbare energie door coöperatieve inzet te
bevorderen. De reacties van gemeenten op dit schrijven worden
gemonitord.
Er is regelmatig verwezen naar relevante informatie of
deskundigheid en er zijn initiatiefnemers met elkaar in contact
gebracht. Er zijn in 2017 drie nieuwsbrieven verstuurd door SELL.
SELL en de NMF Limburg zijn verder betrokken bij verschillende
projecten die hierna worden toegelicht, te weten:
- Stimulering nieuwe lokale energiecoöperaties;
- Dubbel Duurzaam;
- Opleiding energiecoaches;
- Project ontwikkeling coöperatief windpark Midden Limburg;
- Interregproject RHEDCOOP.
Stimulering nieuwe lokale energiecoöperaties
Opvallend is dat de meeste energiecoöperaties actief zijn in
Midden-Limburg en dat Noord- en Zuid-Limburg achterblijven.
In gemeenten waar coöperaties actief zijn worden aantoonbaar
resultaten geboekt op het gebied van energiebesparing,
opwekking van duurzame energie en energielevering. De
coöperaties spelen daardoor een belangrijke rol in de
energietransitie. Maar er zit nog veel meer achter. Er ontstaan
nieuwe samenwerkingsverbanden en dat is goed voor de

sociale cohesie in de gemeenschappen. Het zelf opwekken en
leveren van energie door coöperaties vormt een voortdurende
uitdaging om te komen tot innovatieve technische oplossingen
en nieuwe verdienmodellen. Achter het opwekken en leveren
van energie zit een interessant verdienmodel. Het levert op de
korte en lange termijn geld op dat de leden van de coöperatie
weer kunnen investeren in energiebesparing of- opwekking
maar ook op andere wijze ten goede kunnen laten komen van
de gemeenschap.
In Limburg werken de gemeenten inmiddels regionaal samen
aan het behalen van de energiedoelstellingen uit het
energieakkoord: 14 procent opwekking hernieuwbare energie
in 2020 en jaarlijks 1,5 procent energiebesparing. Een aantal
gemeenten in Noord- en Midden Limburg toonde
belangstelling voor steun bij stimulering van burgerinitiatieven
op het gebied van duurzame energie. Op hun verzoek heeft de
Natuur en Milieufederatie Limburg daarvoor een project
voorgesteld met als doel in gemeenten waar nog geen
initiatieven zijn deze te stimuleren en in de startfase te
faciliteren. Dit voorstel kreeg steun van de ambtelijke en
bestuurlijke trekkers van de Regionale POL-uitwerking Energie
Midden-Limburg. De provincie Limburg (Duurzaam Door) en de
zeven deelnemende gemeenten financieren het project.
Deelnemende gemeenten in de Regionale Energiealliantie
Noord en Midden-Limburg, het SELL, bestaande regionale
wind- en energiecoöperaties en Universiteit Maastricht, ICIS zijn
bij het project betrokken. Projectdoel is onder andere dat
binnen één jaar drie nieuwe burgerinitiatieven in Noord- en
Midden-Limburg aan de voorwaarden voldoen om tot formele
oprichting van een coöperatie of andere juridische entiteit te
besluiten. Ook moet het project een bruikbare handleiding
opleveren die de start van nieuwe soortgelijke initiatieven
ondersteunt. Het project richt zich in eerste instantie op
Noord- en Midden-Limburg.
In 2016 is de NMF Limburg gestart met het project stimulering
nieuwe lokale energiecoöperaties. De stand van zaken eind
2017 is dat er vier coöperaties zijn opgericht, namelijk in
Nederweert (NEWECOOP), Beesel (Joris Wekt Op), EchtSusteren (Echt-Susteren Energie) en Roerdalen (Duurzaam
Roerdalen). Ook in Maasgouw, Gennep en Bergen zijn er
workshops georganiseerd maar die hebben (nog) niet geleid tot
oprichting van een duurzaam energie-initiatief. September
2017 is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar de
nieuwe energiecoöperaties zich hebben gepresenteerd aan de
bestaande coöperaties, gemeenten en provincie.
Het succesvolle project kreeg een vervolg in Parkstad. De acht
Parkstadgemeenten hebben opdracht gegeven om ook daar de
cyclus van drie workshops per gemeente te gaan organiseren.
Eind 2017 waren er twee workshops gegeven in Brunssum, en
voorbereidingen werden getroffen in Voerendaal, Simpelveld en
Kerkrade.
Dubbel Duurzaam
In het Energieakkoord is een belangrijke opgave neergelegd bij
gemeenten voor de realisatie van energiebesparingen bij
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bestaande woningen. De Natuur en Milieufederatie Limburg is
daarom in 2014 met de gemeente Sittard-Geleen het project
Dubbel Duurzaam gestart. Doel van het project is tweeledig:
(1) ondersteunen van woningeigenaren bij het realiseren van
energiebesparingen in hun woning en (2) levensloopbestendig
maken van de woning. In 2016 is de overgang voorbereid naar
een afzonderlijke stichting die voor meerdere gemeenten in
Zuid-Limburg het project uitvoert. De Natuur en Milieufederatie
Limburg heeft daarvoor coaches opgeleid en begeleid en de
kwaliteit van de adviezen bewaakt. Ook heeft de Natuur en
Milieufederatie zitting in de Raad van Advies van de stichting.
Eind 2017 waren er in de deelnemende gemeenten 211 scans
uitgebracht. Het aantal uitgevoerde maatregelen in woningen
blijft achter bij de verwachtingen. Daarom wordt het proces van
de ‘klantreis’ nog verder geoptimaliseerd.
Opleiding energiecoaches
Op verzoek van het project Dubbel Duurzaam, gemeente
Maastricht en daarmee samenwerkende gemeenten heeft de
Natuur en Milieufederatie Limburg in 2016 energiecoaches
opgeleid. De coaches zijn bij het begin van hun activiteiten
begeleid en uitgerust met geschikt meetmateriaal. Ook in 2017
heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg nog inhoudelijke
ondersteuning geboden aan de coaches tijdens een aantal
terugkomdagen. De energiecoaches ondersteunen
huiseigenaren en bewoners bij hun keuze voor maatregelen aan
en in de woning om energie te besparen en comfort te
verhogen. Vrijwel alle Zuid-Limburgse gemeenten nemen deel
aan een of meer initiatieven om energie te besparen in
woningen.
Binnen het project Dubbel Duurzaam wordt gewerkt met
preferred suppliers: ondernemers die de energiebesparende
maatregelen kunnen uitvoeren en voldoen aan de gewenste
kwaliteitsstandaard. De Natuur en Milieufederatie heeft
meegewerkt aan het opstellen van de kwaliteitsstandaard en de
duurzaamheidscriteria voor gebruikte materialen waaraan de
deelnemende bedrijven zich committeren.
In overleg met de Regionale Energie Alliantie Noord en
Midden-Limburg is eind 2017 een cursus voorbereid voor
energiecoaches/energieverkenners die in 2018 gaat
plaatsvinden. Bedoeling is dat deze coaches gaan werken voor
de energiecoöperaties in Limburg.
Project ontwikkeling coöperatief windpark MiddenLimburg
REScoop Limburg is een samenwerkingsverband van vijf
energiecoöperaties in Midden-Limburg: Weert-energie,
Leudalenergie, Peelenergie, NEWECOOP en Zuidenwind.
REScoop Limburg zet zich in om in het werkgebied van elke
deelnemer burgerwindturbines te realiseren. De betrokken
gemeenten en provincie Limburg ondersteunen deze
ontwikkeling in hun beleid. In de planvorming worden
omwonenden en eigenaren binnen een ruim zoekgebied actief
betrokken bij de besluitvorming over ontwikkeling van het
park. Ook kunnen zij lid worden van de lokale coöperatie
waarmee ze als mede-eigenaar beslissen over het projectplan

en de investering van de opbrengsten. Door de opzet van een
sterke coöperatieve aanpak blijven de winsten van de
projectontwikkeling en de rendementen van de exploitatie van
de windparken binnen de regionale economie.
SELL volgt het stappenplan dat REScoop Limburg ontwikkelde
en legt het proces vast en documenteert het verloop van
bijeenkomsten. De leerervaringen worden begin 2018 breed
gedeeld. Er komt een handreiking ter ondersteuning van andere
initiatiefnemers bij de ontwikkeling van een eigen windpark.
Duurzaam Door en Nationale Postcode Loterij steunen deze
activiteiten van SELL.
Interregproject RHEDCOOP
De Natuur en Milieufederatie Limburg is een van de aanvragers
van het Europese interregionale subsidieproject RHEDCOOP:
Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties.
Het project beoogt om ESCO-modellen te ontwikkelen in
Vlaanderen en Zuid-Nederland, waarmee op coöperatieve wijze
particuliere woningen, publieksgebouwen en
gemeenschapsvoorzieningen verduurzaamd kunnen worden.
Het project loopt naar verwachting van 2018-2020. SELL hoopt
d.m.v. dit project de energiecoöperaties mee te nemen in
kennisdeling en kennisontwikkeling.

Energiebeleid en energielandschap
Hernieuwbare energie
De opwekking van hernieuwbare energie heeft gevolgen voor
het landschap. Met name de aanwezigheid van windturbines en
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zonneparken heeft veel impact. Daarom heeft de Natuur en
Milieufederatie in 2017 onderzoek laten doen naar de gevolgen
van de inzet van toekomstige hernieuwbare energiebronnen
voor het ruimtebeslag in de provincie. Uit dit onderzoek blijkt
dat Limburg in 2050 op duurzame wijze in haar eigen
hernieuwbare energievraag van - naar schatting - 94,2 PJ zou
kunnen voorzien. Wegens de relatief beperkte ecologische en
landschappelijke impact van energieopwekking uit duurzame
biomassa, bodem-, aard- en restwarmte gaat de voorkeur uit
naar het toepassen van deze energiebronnen. Voor zonne- en
windenergie dient wegens de relatief grote effecten op natuur
en landschap en het ruimtelijk beslag, extra aandacht besteed
te worden aan de ruimtelijke inpassing. In elk geval zal een
groot deel van de energiebehoefte ook uit zonnevelden moeten
komen.

Ontwikkeling van de energievraag tussen 2014 en 2050
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Begin 2017 is door de Natuur en Milieufederatie richting
provincie gereageerd op de ontwerp Beleidsnotitie geothermie
in relatie tot de openbare drinkwatervoorziening en de ontwerp
Omgevingsverordening Limburg 2014/Wijzigingen hoofdstuk 4
geothermie en de bijbehorende Algemene voorschriften.
Onder voorwaarden vindt de Natuur en Milieufederatie Limburg
geothermie in het gebied van geologische formaties van de
Venloschol, waar de potentie groot is, toelaatbaar en wegen de
voordelen (CO2-reductie) op tegen de risico’s. Eind 2017 is de
wijzigingsverordening in werking getreden.

100,0
80,0
60,0

94,2

40,0
20,0
0,0
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

Tijd (in jaartallen
Percentage aandeel hernieuwbare ernergie
Energiegebruik in PJ
Hernieuwbare energie in PJ

De Natuur en Milieufederatie Limburg onderkent de noodzaak
van duurzame, schone energie door zon en wind. Verschillende
lokale energiecoöperaties die door de Natuur en Milieufederatie
Limburg gesteund worden, hebben in 2017 actief de installatie
van zonnepanelen bij particulieren bevorderd. Tevens zijn ook
initiatieven voor grotere installaties met zonnepanelen tot
stand gekomen en voorbereid. Eind 2017 zijn de resultaten van
de energiecoöperaties (en andere vormen van participatie) tot
en met dat jaar geïnventariseerd, evenals hun voornemens voor
2018 en verder.1 Opvallend is het aantal grotere projecten in
voorbereiding.
Gerealiseerd t/m
2017

In voorbereiding

Zonnepanelen

151 kWp

2.243 kWp

Windturbines

2.400 kW

45.500 kW

Gezien het grote aantal voornemens op het gebied van
windenergie en de mogelijke effecten ervan op natuur en
landschap heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg in 2016
een windvisie op de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden in
Limburg opgesteld en breed gedeeld. Ook het aantal
1

initiatieven voor zonneparken neemt toe. Daarom is de Natuur
en Milieufederatie eind 2017 begonnen met de vorming van
een concept-zonnevisie. Verder bepleit de Natuur en
Milieufederatie Limburg dat gemeenten in een vroegtijdig
stadium met alle betrokkenen tot een keuze komen voor wat
betreft de wenselijke energiemix in hun gemeente, en
eventueel in de regio. Pas daarná zou de discussie over de
locaties moeten gaan. Het door de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Wind Turbines (NLVOW) in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken ontwikkelde stappenplan
omgevingsparticipatie, kan hierbij als leidraad dienen.

Bron: Lokale Energie Monitor 2017 – hier opgewekt
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Kerncentrale Tihange
In Limburg en gebieden net over de grens in België en Duitsland
maken mensen zich grote zorgen over de veiligheid van de
kerncentrale in Tihange in België. De ruim 40 jaar oude
kerncentrale, gelegen op zo’n 50 km ten zuidwesten van
Maastricht, bestaat uit drie reactoren die om de haverklap
negatief in het nieuws komen. Er zijn regelmatig incidenten en
de reactoren worden vaak stilgelegd. De eigenaar peinst er niet
over de kerncentrale te sluiten. Ook de Belgische overheid is van
mening dat de veiligheid niet in het geding is.
De NMF Limburg heeft meegewerkt aan een informatieavond
op 5 april in Sittard. Doel was burgers te informeren over een
actie op 25 juni met als inzet sluiting van de kerncentrale. Ook
via een eigen Facebook-pagina “Tihange, nee bedankt” is
opgeroepen om aan de actie op 25 juni deel te nemen.
Uiteindelijk hebben op 25 juni tienduizenden burgers uit
Nederland, België en Duitsland via een menselijke ketting van
90 km aandacht gevraagd voor sluiting van de centrale. n

Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden van de Natuur en Milieufederatie
Limburg. Om de belangen van natuur en milieu in het maatschappelijke debat goed te kunnen
vertegenwoordigen is de federatie in een permanente dialoog met haar omgeving. De Natuur en
Milieufederatie Limburg communiceert met verschillende doelgroepen, zoals burgers, overheden,
natuur- en milieuorganisaties en media (de pers). Zij wil met deze doelgroepen informatie over natuur
en milieu en haar werkzaamheden uitwisselen en daar waar raakvlakken zijn samenwerken. Ook wil ze
draagvlak creëren voor haar opvattingen en standpunten.

Communicatieplan
Het communicatiebeleid in 2017 is gebaseerd op de tussentijdse
evaluatie (september 2016) van het communicatieplan uit
2012-2017. Daarbij is het van belang om op te merken dat pas
in het laatste kwartaal van 2017 een nieuwe vaste
communicatiemedewerker is aangesteld. In de tussentijd
hebben andere mensen op kantoor diverse communicatietaken
uitgevoerd. De focus lag met name op het beheren van sociale
mediakanalen en het actualiseren van de website. Het actievere
persvoorlichtingsbeleid dat in 2016 is ingezet is door een
gebrek aan capaciteit enigszins verwaterd. Een externe
tekstschrijver heeft de eindredactie gevoerd over drie uitgaven
van het kwartaalblad Limburgs Milieu.
Limburgs Milieu
Het tijdschrift Limburgs Milieu is een kwartaalblad waarin
journalistieke aandacht is voor onderwerpen die te maken
hebben met natuur, milieu, energie, duurzaamheid en
natuurlijk de Natuur en Milieufederatie Limburg zelf. In 2016
beleeft Limburgs Milieu de 30ste jaargang en wordt gedrukt op
milieuvriendelijk FSC-gecertificeerd papier. Het tijdschrift heeft
een oplage van 1.000 stuks en telt 549 abonnees. Abonnees
zijn donateurs van de Natuur en Milieufederatie Limburg en
overheden. Tevens wordt het tijdschrift gedistribueerd via de
informatiestand van de federatie en middels mailingen naar
specifieke doelgroepen. Tijdens informatieavonden en
bijeenkomsten van diverse projecten wordt het tijdschrift
uitgedeeld.

Digitale en nieuwe media
De website is het online visitekaartje van de Natuur en
Milieufederatie Limburg. Gemiddeld trok de website in 2017
per maand 1010 bezoeken, in totaal 12.119 (in 2016 per maand
883 en in totaal 10.606 bezoeken). In totaal zijn 29.716
pagina’s weergegeven. Eind 2015 is de website geheel
vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl. In december
ging de nieuwe website online. De achterban van de Natuur en
Milieufederatie Limburg maakt de laatste jaren meer gebruik
van de sociale netwerken Facebook en Twitter dan van de
website en nieuwsbrief. Het aantal mensen dat de Natuur en
Milieufederatie Limburg via sociale media volgt neemt nog
ieder jaar toe. Deze nieuwe media leveren ook in 2017 een
belangrijke bijdrage in de communicatie van de federatie naar
bestaande én nieuwe doelgroepen. Helaas heeft Facebook het
vriendenaccount eind 2014 opgeheven; een organisatie mag
van Facebook geen vriendenprofiel hebben. Sinds 2015 voeren
we dan ook enkel nog een (zakelijke) Facebook-pagina. Naast
onze reguliere pagina beheren we tevens de Communitypagina ‘Tihange, nee bedankt’. Meer informatie hierover vindt u
in het stuk over Tihange in dit verslag.
Sociale media 2012-2017
Sociale media

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Facebook vrienden 1.450 2.000 2.200

-

-

-

Facebook likes

250

320

400

560 2040 2082

Twitter volgers

300

450

600

800

892

936

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 werden weer Gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Gemeenten hebben belangrijke taken op het gebied
van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Door de
decentralisatie op deze beleidsterreinen is er veel ruimte voor
lokaal maatwerk. Belangrijke onderwerpen voor de komende
gemeenteraadsperiode zijn de kwaliteit van de leefomgeving,
het veranderende klimaat, de overgang naar een duurzame
energievoorziening en een gezonde natuur. Gemeenten kunnen
hieraan een belangrijke bijdrage leveren door het maken van
goed beleid en uitvoeren van concrete maatregelen op deze
thema’s. De NMF Limburg heeft samen met Natuurmonumenten
en Limburgs Landschap alle gemeenteraadsfracties in Limburg in
2017 een aantal aanbevelingen gedaan op een tiental thema’s,
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met het verzoek deze over te nemen bij het opstellen van hun
verkiezingsprogramma’s. Een aantal gemeenteraadsfracties
heeft hier (deels) gehoor aan gegeven.
Voorlichtingen, excursies en wandelingen
De informatiestand van de Natuur en Milieufederatie Limburg
was in 2017 bij twee evenementen aanwezig. Vooraf is kritisch
gekeken bij welke evenementen de informatiestand ingezet zou
worden. Profilering van de Natuur en Milieufederatie Limburg
was hierbij belangrijk. Bij beide evenementen was er grote
belangstelling van bezoekers en hebben medewerkers van de
federatie informatie verstrekt (tijdschrift en folders). Daarnaast
was er bij een aantal vergaderingen en bijeenkomsten aandacht
voor de werkzaamheden van de NMF Limburg. Er stonden
banners en er werden informatiemappen uitgereikt met daarin
het tijdschrift Limburgs Milieu, folders en een
aanmeldingsformulier. De diverse voorlichtingsactiviteiten
werden georganiseerd met als belangrijkste doel om het werk
van de Natuur en Milieufederatie Limburg bij een breder publiek
kenbaar te maken.
De waterwandelingen zijn in 2017 goed verlopen en in totaal
bijna 100 keer uitgevoerd. Dit komt mede door een effectieve
promotie, waaronder het versturen van een digitale
nieuwsbrief, het plaatsen van advertenties in Limburgs Milieu
en berichten op sociale media.
Aantal geboekte activiteiten 2012-2017
Activiteit

2013

2014

2015

2016

2017

6

3

5

2

2*

Excursie RWZI

74

53

79

25

0**

Waterwandelingen

62

59

30

26

98

149

116

115

53

100

Standvoorlichting

Totaal

*	Naast de standvoorlichtingen zijn de banners en vlaggen en folders/
tijdschriften bij verschillende bijeenkomsten, overleggen en
vergaderingen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de ontmoetingsdag,
Big Jump, lezingen voedselbossen en avonden van SELL.
**	Het Waterschap Limburg heeft besloten dat zij vanaf 2017 de
RWZI-excursies in eigen beheer gaan uitvoeren.
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Vraagbaak burgers
De Natuur en Milieufederatie Limburg wil een vraagbaak zijn
voor haar achterban. Individuele burgers en groepen kunnen bij
haar terecht voor informatie over natuur, milieu en juridische
procedures. In 2017 is de federatie wekelijks gemaild of gebeld
met vragen over diverse thema’s, zoals ruimtelijke plannen,
intensieve veehouderij, bomenkap en milieuverontreiniging. De
vragen zijn afkomstig uit de hele provincie Limburg. Sommige
vragen kunnen direct worden afgehandeld door middel van
parate kennis of doorverwijzing naar overige instanties. Andere
vragen zijn echter vrij complex of kennen een dusdanig
natuur- of milieubelang dat de kwestie nader uitgezocht moet
worden voor een goed advies. In sommige gevallen is het
natuur- of milieubelang zo groot dat de kwestie wordt
opgepakt als nieuw project. Daartoe heeft de Natuur en
Milieufederatie Limburg een specifieke beslisboom ontwikkeld.
Het natuurbelang wordt daarbij onder meer bepaald door
ligging in goud- of zilvergroene natuurzones (volgens POL
2014) of door de mate waarin ontwikkelingen leiden tot schade
aan habitat van bedreigde soorten.
In 2017 zijn op deze wijze 107 vragen behandeld. Hiervan zijn
er 4 opgepakt als project, is in 11 gevallen een uitgebreider
advies afgegeven en is 92 keer een advies gegeven op basis van
parate kennis of is de hulpvrager in de juiste richting
doorverwezen. In alle gevallen heeft de Natuur en
Milieufederatie iets voor de hulpvrager kunnen betekenen.
Juridische ondersteuning achterban
De Natuur en Milieufederatie Limburg vindt het belangrijk om
haar achterban met raad en daad bij te staan in complexe
dossiers waarbij ook vaak juridische vraagstukken spelen op het
gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming.
In veel gevallen kan de Natuur en Milieufederatie Limburg zelf
adviseren bij juridische zaken. Voor complexere juridische
kwesties heeft zij een samenwerkingsovereenkomst met
Angela Mohnen die als zelfstandig advocaat kantoor houdt bij
Leliveld advocaten in Maastricht. Deze samenwerking geeft
aangesloten organisaties recht op een gratis intakegesprek (tot
een uur) bij nieuwe zaken zoals zienswijze, bezwaar en beroep.

Overzicht regiovergaderingen
Regio

2013

2014

2015

2016

2017

Regio Noord

31

34

26

19

23

Regio Midden

14

16

20

20

12

Westelijke Mijnstreek

28

33

30

41

29

Parkstad

22

10
17
22 (voorjaarsvergadering (voorjaarsvergadering

25

Maastricht en Heuvelland

36
147

Totaal

Bij specifieke juridische vraagstukken hebben ze recht op
telefonisch advies van maximaal een half uur. Met deze
samenwerking waarborgt de Natuur en Milieufederatie Limburg
te allen tijde juridische ondersteuning van haar achterban.
Regiovergaderingen
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in 2017 per regio
tweemaal vergaderd met haar achterban (met uitzondering van
de regio Parkstad waar de voorjaarsvergadering is vervallen). In
elke regio is een medewerker van de Natuur en Milieufederatie
Limburg initiatiefnemer en/of notulist en zit een bestuurslid de
vergadering voor. Er wordt gesproken over (lokale)
onderwerpen waarmee zowel de federatie als de groepen zich
bezighouden. De vergaderingen zijn een prima manier om op
een persoonlijke en informele wijze informatie uit te wisselen en
af te stemmen. Soms worden de vergaderingen gekoppeld aan

vervallen)

vervallen)

34

18

27

19

148

104

124

108

bijeenkomsten die aangesloten groepen organiseren waardoor
meer mensen worden bereikt. De federatie streeft naar een
deelname van één vertegenwoordiger per aangesloten groep.
In de praktijk betekent dit dat in totaal zo’n 200 personen aan
de regiobijeenkomsten in voor- en najaar deelnemen. Dit aantal
wordt sinds enkele jaren niet meer gehaald. De opkomst was
ook in 2017 lager dan gepland. Sinds de reorganisatie in 2015
zijn er nog vijf regiovergaderingen.
Contact Statenleden en gedeputeerden
De Natuur en Milieufederatie Limburg vindt het belangrijk dat
leden van Provinciale Staten bij haar terecht kunnen met vragen
over natuur- en milieubeleid. In 2017 beantwoordde ze diverse
vragen van Statenleden en adviseerde ze ongevraagd en op
verzoek. Tevens voerde de federatie meerdere malen overleg
met gedeputeerden over majeure projecten in Limburg. n
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Samenwerking
De Natuur en Milieufederatie Limburg legt de nadruk op haar rol als federatie. Zij spreekt namens een
achterban van circa honderd aangesloten natuur- en milieuorganisaties en niet als een zelfstandige partij.
Hiervoor is het noodzakelijk om actief te communiceren en af te stemmen met deze aangesloten groepen.
Dit gebeurt regelmatig en over uiteenlopende onderwerpen. Ook werkt de federatie nauw samen met
andere organisaties aan het behoud en herstel van natuur en milieu in Limburg. Dat doet ze op
verschillende niveaus: lokaal (met de natuur- en milieuorganisaties in de regio), provinciaal (samen met
de overige bewoners van het GroenHuis en de natuurbeheerders) en landelijk (met de andere Natuur en
Milieufederaties). Hoewel er grote verschillen bestaan tussen al deze organisaties, hebben ze allemaal
eenzelfde doel voor ogen: opkomen voor het belang van natuur en milieu.

Aangesloten organisaties
Het aantal organisaties dat bij de federatie is aangesloten,
schommelt rond de honderd. Deze groepen vormen als het
ware het bestaansrecht van de Natuur en Milieufederatie
Limburg en zijn de ogen en de oren in het veld. De federatie
ondersteunt en coördineert dit veelkleurige gezelschap en wil
een vraagbaak voor hen zijn. Ook spreekt de Natuur en
Milieufederatie Limburg namens de groepen met overheid en
andere instanties. In 2017 heeft zich 1 organisatie afgemeld en
4 organisaties hebben zich aangemeld. Op 31 december 2017
waren er 98 natuur- en milieuorganisaties aangesloten bij de
Natuur en Milieufederatie Limburg.
Aangesloten organisaties 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal
aangesloten
organisaties

91

104

100

103

99

95

98

Ontmoetingsdag
In 2017 is de naam van de achterbandag gewijzigd in
ontmoetingsdag. Ook heeft de bijeenkomst een andere opzet
gekregen. Naast de achterban worden ook andere personen en
organisaties waar de NMF Limburg regelmatig contact mee
heeft uitgenodigd. Dit bleek een succesvolle formule. Het aantal
aanmeldingen liep zo goed dat er een stop is ingelast. In totaal
waren bijna 90 deelnemers (inclusief medewerkers van de NMF
Limburg) op de ontmoetingsdag aanwezig. Deze jaarlijkse dag
vond plaats op zaterdag 23 september 2017 bij Landgoed
Kasteel Aerwinkel in Posterholt. De middag bestond uit
ontvangst met koffie en vlaai, presentaties van Hans Heijnen en
gedeputeerde Hubert Mackus en een lezing van Petra de Haas,
eigenaresse van Kasteel Aerwinkel. Daarna konden de
deelnemers een workshop naar keuze volgen (mosterd maken,
kruidenwildplukwandeling, imkerij, kruidenthee maken,
rondleiding door Kasteel Aerwinkel, vogelspeurtocht). Ter
afsluiting kon iedereen nog gezellig naborrelen.
GroenHuis
De Natuur en Milieufederatie Limburg is gehuisvest in het
GroenHuis aan de Godsweerderstraat in Roermond, de
voormalige ambachtsschool. Het GroenHuis is een
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bedrijfsverzamelgebouw voor organisaties die zich inzetten voor
natuur, milieu en landschap in Limburg. Helaas heeft het IKL eind
2015 het GroenHuis verlaten. Huidige bewoners van het
Groenhuis zijn: de Natuur en Milieufederatie Limburg, het IVN
Limburg en het Natuur Historisch Genootschap Limburg.
Gezamenlijk participeren deze organisaties in Stichting Het
GroenHuis, die het pand huurt van de gemeente Roermond.
Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) en
Maas-Swalm-Nette zijn als onderhuurders in het GroenHuis
gehuisvest.
Het GroenHuis wil een aanspreekpunt zijn voor natuur-,
milieu- en landschapskwesties. Waar mogelijk zoeken de
organisaties elkaar op en werken ze samen.
Landelijk netwerk
In elke provincie is een Natuur en Milieufederatie actief.
Medewerkers van deze federaties vergaderen enkele malen per
jaar in Utrecht. Deze bijeenkomsten worden gebruikt om kennis
uit te wisselen en elkaars standpunten te vernemen. Ook
worden projecten en campagnes besproken en opgestart. De
twaalf federaties werkten in 2017 samen rondom de thema’s:
ruimte-natuur, energie/bedrijven, voedsel/landbouw en
binding-profilering (CRM-systeem). Er is een landelijke website:
www.natuurenmilieufederaties.nl.

Terreinbeheerders
De Natuur en Milieufederatie Limburg werkt nauw samen met de
terreinbeheerders Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. De organisaties zitten geregeld bij elkaar in het
zogenaamde Natuurbeschermingsoverleg met als doel
informatie-uitwisseling, onderlinge afstemming, gezamenlijke
standpuntbepaling en beleidsbeïnvloeding op strategische
dossiers op het vlak van natuur, landschap, water, landbouw en
ruimtelijke ordening. Bij dit overleg is de provincie Limburg als
agendalid betrokken. De Natuur en Milieufederatie Limburg levert
de voorzitter en secretaris van het Natuurbeschermingsoverleg.
Het overleg kwam in 2017 zes keer bij elkaar. De vergaderingen
worden voorbereid door de Agendacommissie, waarvan de NMF
Limburg ook de voorzitter levert. Ook de Agendacommissie
vergaderde in 2017 zes keer.
Provinciale Commissie Omgevingskwaliteit Limburg
De Natuur en Milieufederatie Limburg zit met vertegenwoordigers
van diverse overheden en maatschappelijke organisaties om de
tafel in de Provinciale Commissie Omgevingskwaliteit Limburg
(PCOL). In de commissie behartigt de Natuur en Milieufederatie
Limburg de belangen van natuur en milieu, waarin ook
vertegenwoordigers zitting hebben van onder meer LLTB, LWV,
gemeenten, waterschappen en verschillende ministeries.
Belangrijke agendapunten in 2017 waren de Sibelcogroeve, de
Omgevingswet, Hotelonderzoek en de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Verder is stil gestaan bij de rol van PCOL bij de
inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet.

Het eerste faunabeheerplan dat het Algemeen Bestuur in 2017
behandelde is zeer omstreden. Het betreft het reguleren van de
Limburgse beverpopulatie. De Natuur en Milieufederatie heeft
hier uiteindelijk mee ingestemd omdat bij de uitvoering zeer
zorgvuldig een afweging wordt gemaakt en de natuur baat heeft
bij een evenwichtige beverpopulatie. In Limburg is de
beverpopulatie in het afgelopen decennium namelijk sterk
gegroeid. Deze groei is positief en te danken aan het succes van
natuurontwikkelingsprojecten langs beken en rivieren. Maar de
toename van het aantal bever heeft ook een keerzijde, namelijk
dat buiten natuurgebieden schade en overlast vaker gaan
optreden. Het Faunabeheerplan Bever is een antwoord op deze
ontwikkeling. Met respect voor de bever en de natuur, maar ook
met oog voor de problemen in onder andere landbouwgebied,
stedelijk gebied en dijklichamen, geeft het beheerplan aan hoe
er in geval van schade gehandeld moet of mag worden.
Klankbordgroepen en overleggen
De Natuur en Milieufederatie Limburg neemt deel aan diverse
klankbordgroepen en overleggen, waaronder (niet uitputtend)
de Natuur en Milieufederaties landelijk, Samenwerkend Groen
Weert, Greenport Venlo, N280, CZW, Overleg Peelvenen,
Adviesgroep Buggenumse Veld, NL Zoemt, Samenwerkings
verband IJzeren Rijn, provinciaal Platform Ontsnippering,

Faunabeheer Eenheid Limburg (FBE)
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft vanaf juni 2017 een
zetel in het Algemeen Bestuur van de Faunabeheer Eenheid
Limburg. In de Wet natuurbescherming en de
Omgevingsverordening Provincie Limburg is bepaald dat het
bestuur van de FBE Limburg uitgebreid dient te worden met 3
vertegenwoordigers van een selectie uit de relevante
Maatschappelijke Organisaties (MO’s). In Limburg zijn dat
bestuursleden die voorgedragen zijn uit de Dierenbescherming,
het Koninklijk Natuur Historisch Genootschap Limburg en de
Natuur- en Milieufederatie Limburg. Het Algemeen bestuur
vergadert ca. twee keer per jaar over actuele
faunabeheerplannen.
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begeleidingsgroep Ontsnippering Knelpunt Graetheide,
bestuurlijk overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg,
Themagroepen Vrijetijdseconomie en Landschap Nationaal
Landschap Zuid-Limburg, Euregioraad Maas-Rijn, comité van
toezicht OP-Zuid, commissie Platteland in Ontwikkeling (PIO),
begeleidingsgroep Corridor Geleenbeekdal, provinciaal Platform
Luchtkwaliteit, provinciaal Platform Geluid, platform
Luchtkwaliteit Maastricht, Coördinatieteam Regionale Energie
Alliantie Noord en Midden Limburg, Energieoverleg,
gebiedstafel A2-A67, Klankbordgroep verbreding A2 Het
Vonderen-Kerensheide, Faunabeheereenheid, PCOL en overleg
REScoop Limburg (plaatsing windturbines). In deze
klankbordgroepen en overleggen behartigt de Natuur en
Milieufederatie Limburg de belangen van natuur en milieu en
brengt zij haar standpunten en visies – meestal na consultatie
van haar achterban en de terreinbeheerders – naar voren.
Daarnaast is de huidige directeur van de Natuur en
Milieufederatie Limburg voorzitter van de Provinciale
Adviescommissie POP3 Limburg.

De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25
miljoen euro. “Hier zijn we ontzettend blij mee”, aldus
Netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dankzij de deelnemers van
de Postcode Loterij mogen wij sinds 1996 rekenen op een
structurele bijdrage. Dat is enorm belangrijk voor ons werk aan
mooie en duurzame provincies, schone energie, gezond voedsel
en een mooie natuur. Met dit mooie bedrag kunnen we weer
veel extra meters maken.”
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft
de Limburgse Natuur en Milieufederatie in 2016 ’Tijdreizen in
Limburg’, de ‘Nacht van de Nacht’ en de ‘Big Jump’ kunnen
realiseren. n

Postcode Loterij schenkt de Natuur en
Milieuorganisaties 2,25 miljoen euro

Foto: Roy Beusker Fotografie

Nationale Postcode Loterij
Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de
Postcode Loterij het afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro.
Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede

doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro.
De donaties werden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed
Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en milieuactivist
Leonardo DiCaprio sprak de aanwezigen toe. Toptennisser en
filantroop Rafael Nadal was namens zijn Rafa Nadal Foundation
aanwezig.

Op de foto v.l.n.r. voorzitter Joris Hogenboom, Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull, netwerkdirecteur Annie van de Pas en netwerksecretaris Sonja
Sars. Foto: Roy Beusker Fotografie
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Organisatie
De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in het GroenHuis in Roermond een professioneel bureau
van specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, water, milieu, energie, voorlichting
en communicatie. Deze medewerkers zijn dagelijks beschikbaar voor vragen van aangesloten
organisaties maar ook van burgers en overheden. Het bestuur van de Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg is belast met het besturen van de federatie.
Bestuur
De bestuursleden besturen niet alleen de Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg, maar volgen ook de ontwikkelingen in
hun eigen regio en vakgebied op de voet en hebben regelmatig
contact met de lokale natuur- en milieuorganisaties.
Samenstelling bestuur per 31 december 2017:
Voorzitter

Mw. M. Kruit

Penningmeester

Dhr. P.J.M. Loomans

Secretaris

Dhr. S.M.A. Keulen

Vice voorzitter

Mw. M.J.P.A. Clerx

Bestuurslid
Bestuurslid

Dhr. P. Bossenbroek,
toegetreden per oktober 2017
Dhr. P.C.M. Freij

Bestuurslid

Dhr. J.M. van Groenendael

Bestuurslid

Dhr. H.P. van Houtum

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Dhr. B.J.M.L. Locht
Dhr. O.G. Plantema
afgetreden per oktober 2017
Dhr. A.M.J. Vollenberg

Bestuurslid

Dhr. R.G.M. Walenbergh

Bureau
Een team van professionele medewerkers (7,3 FTE, exclusief
(beleids)vrijwilligers) onder leiding van de directeur voert de
werkzaamheden van de federatie uit. De huidige
beleidsmedewerkers zijn generalisten met daarnaast specifieke
deskundigheid op een van de inhoudelijke thema’s. In 2017
vonden diverse personeelsmutaties plaats.

dagen, wat overeenkomt met 41 dagen. Oorzaak van het hoge
verzuimpercentage in 2017: drie langdurig zieke medewerkers.
De voorraad aan vakantie- en roostervrije dagen bedroeg aan
het begin van het jaar 346 dagen. In totaal zijn netto 205 dagen
verlof opgenomen en zijn 52 dagen uitbetaald. Eind 2017
resteerden nog 89 vakantiedagen. Hiermee is ruimschoots
voldaan aan de arbeidsvoorwaarden van Natuur & Milieu.
Vrijwilligers
De Natuur en Milieufederatie Limburg wil een aantrekkelijke
organisatie zijn voor vrijwilligers. Zij worden ingezet om
activiteiten te verrichten waarvoor geen of onvoldoende
budget is.
Vrijwilligers bij de Natuur en Milieufederatie Limburg in 2017:
- 2 beleidsadviseurs;
- 1 projectmedewerker;
- 9 voorlichters;
Elke vrijwilliger ontvangt bij de start van zijn werkzaamheden
een vrijwilligersovereenkomst. Hierin worden de
samenwerking, de afspraken, de rechten en plichten jegens
elkaar vastgelegd. Alle vrijwilligers zijn verzekerd via een
aansprakelijkheidsverzekering die de Natuur en Milieufederatie
Limburg heeft afgesloten. Om de betrokkenheid bij de

Medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Limburg per
31 december 2017: Hans Heijnen (directeur), Bart Cobben
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en natuur), Marloes
Fransen (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en natuur),
Roy Renneberg (projectmedewerker ruimtelijke ordening),
Carel van der Zanden (medewerker energie en duurzaamheid),
Monique Demarteau (beleidsmedewerker communicatie), Len
Dumont (beleidsmedewerker communicatie), Ester Wolters
(beleidsmedewerker voorlichting), Kim Reiners (medewerker
financiën), Ellen Zwart (medewerker financiën) en Karin
Timmermans (medewerker secretariaat).
Ziekteverzuim en vakantie
In 2017 is het aantal dagen ziekteverzuim 289 oftewel 13
procent. Daarmee komt het verzuim hoger uit dan begroot. Het
ziekteverzuim was geraamd op 2 procent van de werkbare

| 25

Foto: Arjanne van Voorst

organisatie en de werkzaamheden te vergroten en om
waardering voor het vrijwilligerswerk te geven, heeft de Natuur
en Milieufederatie Limburg een attentiebeleid. Dit maakt
onderscheid tussen de voorlichters (die een kleine financiële
vergoeding ontvangen voor hun inzet) en de overige
vrijwilligers.

stimuleert de Natuur en Milieufederatie Limburg het reizen per
openbaar vervoer. Vergaderingen en congressen worden dus
zoveel mogelijk per openbaar vervoer bezocht. De Natuur en
Milieufederatie Limburg werkt bovendien klimaatneutraal en
compenseert haar CO2-uitstoot. Ook wordt in het GroenHuis
zoveel als mogelijk groene energie gebruikt.

De Natuur en Milieufederatie Limburg houdt bij welke personen
belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk onder de vlag van
de federatie. Indien behoefte bestaat aan inzet van vrijwilligers
voor een specifiek project en/of specifieke werkzaamheden
wordt er een passend profiel opgesteld. Daarin staan een
inschatting van het aantal uren werk, de betreffende
werkperiode en de eisen op het gebied van kennis, ervaring en
vaardigheden. Allereerst wordt gekeken of de gezochte
vrijwilliger in het bestand van de Natuur en Milieufederatie
Limburg voorkomt. Zo niet, dan wordt extern geworven.

CBF
De Natuur en Milieufederatie Limburg is een erkend goed doel
en beschikt over het CBF-keurmerk. Wanneer een goed doel
een CBF-keurmerk heeft, betekent dit dat er toezicht
plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen,
fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel. Het
CBF-keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en
-besteding is toegekend tot 1 januari 2018.

Duurzame huishouding
De Natuur en Milieufederatie Limburg en de andere bewoners
van het GroenHuis vinden het belangrijk om op een duurzame
manier met hun huishouding om te gaan. In de praktijk
betekent dit dat de etenswaren en dranken - zoals koffie, thee,
melk en suiker - biologisch en/of milieuvriendelijk zijn. Dit geldt
ook voor de schoonmaakmiddelen in het GroenHuis. Daarnaast
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Financiële ondersteuning
De Natuur en Milieufederatie Limburg krijgt structureel
financiële steun van de provincie Limburg en de Nationale
Postcode Loterij. Daarnaast voerde de Natuur en
Milieufederatie Limburg in 2017 diverse betaalde projecten
uit voor de provincie Limburg, diverse Limburgse gemeenten,
Zuidenwind, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap,
Natuurmonumenten, Nationale Postcode Loterij en het
waterschap Limburg. n

Samengevat financieel overzicht
De jaarrekening van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg wordt sinds 2004 opgesteld volgens de
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (Raad voor de Jaarverslaggeving). Het samengevat,
financieel overzicht 2017 dat hier is opgenomen, is opgesteld vanuit de gecontroleerde jaarrekening van
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg van het jaar geëindigd op 31 december 2017. Deze
gecontroleerde jaarrekening ligt ter inzage bij Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg te
Roermond. De Natuur en Milieufederatie Limburg streeft naar een duurzame relatie tussen de mens en
zijn omgeving, met speciale aandacht voor natuur, landschap en milieu in de provincie Limburg.

Continuïteit
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een verlies van € 75.444.
Dit verlies wordt primair veroorzaakt door drie langdurig zieke
medewerkers en de daarmee gepaard gaande kosten voor de
afvloeiing en achterblijvende projectopbrengsten. Als gevolg
van de afvloeiing en andere kostenbesparende maatregelen is
voor 2018 sprake van een sluitende exploitatie. Op grond
hiervan heeft het bestuur van Steunstichting Natuur en
Milieufederatie Limburg aangegeven onder voorwaarden
eventuele tekorten aan te zuiveren. Dit betekent dat de
jaarrekening is opgemaakt uitgaande van een duurzame
voorzetting van de activiteiten.
Verbonden partijen
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg is nauw verbonden
met Steunstichting Natuur en Milieufederatie Limburg, doordat
beide stichtingen hetzelfde bestuur hebben. Stichting
Steunfonds Natuur en Milieufederatie Limburg is ruim 15 jaar
geleden door destijds de Milieufederatie in het leven geroepen

om haar aandeel van het schikkingsbedrag, dat werd uitgekeerd
door het composteringsbedrijf CNC uit Milsbeek in het kader
van een gewonnen sluitingsprocedure, in onder te brengen. Het
steunfonds heeft als belangrijkste doelstelling het vormen en
beheren van een fonds ter ondersteuning van bijzondere
activiteiten van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg die
niet op andere wijze gesubsidieerd kunnen worden. Gedurende
het boekjaar 2017 hebben geen transacties met Steunstichting
Natuur en Milieufederatie Limburg plaatsgevonden.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650. De waardering van
activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor
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zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen 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 materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd
op de verwachte economische levensduur en worden lineair
berekend.
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De voorziening uitgestelde beloningen wordt tegen contante
waarde opgenomen van uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te
wikkelen. De overige voorzieningen zijn opgenomen tegen
nominale waarde.
Alle opbrengsten zijn verantwoord: de subsidies van de
provincie Limburg, Stichting De Natuur en Milieufederaties en
bijdragen van derden. Tenzij anders is vermeld en voor zover toe
te rekenen aan het verslagjaar. Baten die betrekking hebben op
een specifieke periode worden aan deze periode toegekend. De
overige baten worden als gerealiseerd beschouwd zodra de
bijhorende diensten zijn verricht.
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend
door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen
op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste
activa. De rentebaten en -lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Exploitatieresultaat
Het jaar 2017 werd afgesloten met een negatief
exploitatieresultaat voor bestemming van € 75.444. Er heeft
een resultaatbestemming van € 11.300 plaatsgevonden vanuit
de bestemmingsreserves. Hierdoor is het exploitatieresultaat
na bestemming € 86.744 negatief. Aan de doelstellingen werd
in totaal € 713.383 besteed. Dit is € 29.730 minder dan in 2016.
Het verschil ten opzichte van de begroting kan worden
verklaard doordat de werkelijke lasten ongeveer € 6.730 lager
zijn dan de begroting. De lagere lasten zijn met name zichtbaar
in de personeelskosten, huisvestingskosten en bureau- en
organisatiekosten.

Staat van baten en lasten

Balans
De balans geeft een compleet overzicht van de bezittingen en
verplichtingen van de Stichting Natuur en Milieufederatie
Limburg. Het totale vermogen bedraagt € 43.620. Door het
resultaat is het vermogen afgenomen met een bedrag van
€ 75.444. De mutaties binnen het eigen vermogen zijn
hieronder weergegeven.

Risico’s en onzekerheden
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg is in sterke mate
afhankelijk van de fondsen die derden ter beschikking stellen.
In het bijzonder geldt dit voor de middelen die de provincie
Limburg en Stichting Doen (Postcode Loterij) ter beschikking
stellen. In 2017 bedroegen deze middelen respectievelijk
€ 398.542 en € 119.469 en daarmee ongeveer 81 procent van
de totale opbrengsten.
De exploitatiesubsidie van de provincie Limburg wordt
jaarlijks ter beschikking gesteld. De Postcode Loterij heeft een
meerjarig commitment afgegeven tot en met 2021. Alhoewel
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg een brede
achterban vertegenwoordigt en maatschappelijk relevante
activiteiten verricht, bestaat het risico dat de ter beschikking
gestelde fondsen in de toekomst worden ingeperkt. De
stichting heeft, anders dan het uitvoeren van maatschappelijk
relevante activiteiten en het onderhouden van intensieve
contact, geen mogelijkheden om dit risico te mitigeren.
Een eventuele inperking van de middelen die vanuit deze twee
partijen ter beschikking worden gesteld is van significant
belang. De stichting zal indien noodzakelijk tijdig maatregelen
nemen om de gevolgen op te vangen. Hiernaast tracht de
stichting haar kostenstructuur efficiënt en flexibel in te
richten.

Baten
In 2017 is € 638.236 aan baten gerealiseerd (2016: € 707.420).
Dit is lager dan de begroting ad € 706.153. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat een aantal verwachte projecten niet is
toegekend of uitgevoerd.
Stichtings
kapitaal
NMF
Limburg
Stand per 1 januari 2017

€

Reserve
financiering
activa NMF
Limburg
45 €

Bestemmings
reserve NMF
Limburg

4.589 €

Exploitatie
Totaal
reserve overig
NMF Limburg

51.166 €

38.707 €

24.557 €

119.064

- €

-51.465 €

-35.279 €

-86.744

Aandeel in het resultaat

-

Toevoeging

- €

11.660 €

2.505

-

- €

14.165

Onttrekking

- €

-2.532 €

-333

-

- €

-2.865

45 €

13.717 €

53.338 €

-10.722 €

43.620

Stand per 31 december 2017 €
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-

Exploitatie
reserve
Provincie

-12.758 €

Vermogensbeleid
Het eigen vermogen bestaat uit:
- het stichtingskapitaal;
- de reserve financiering activa;
- de bestemmingsreserve;
- de exploitatiereserve.
Reserve financiering activa
De reserve financiering activa is een reserve van € 13.717 die
gevormd is op voorschrift van de RJ650 (Raad voor de
Jaarverslaglegging) en het rapport Accon dat in opdracht van
De Natuur en Milieufederaties is opgesteld.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt gevormd door het Actiefonds
van de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg en groot
onderhoud gebouwen. Het Actiefonds (€ 51.035) is in het leven
geroepen om aangesloten organisaties financieel te kunnen
ondersteunen. Het startbedrag is afkomstig van de verkoop van
de CD Limburgs Greun (1992). De reserve voor groot
onderhoud bedraagt momenteel € 2.303.
Exploitatiereserve
De exploitatiereserve dient beschouwd te worden als een
algemene reserve die functioneert als een buffer om
onverwachte tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen
zonder dat een extra beroep gedaan hoeft te worden op
subsidiënten. Bij exploitatiereserve wordt een onderscheid
gemaakt in een provinciaal en een overige deel.
De ‘exploitatiereserve provincie’ bedraagt op 31 december
2017 € 12.758 negatief. Volgens de subsidieverordening van de
provincie Limburg van juli 2009 mag de hoogte van deze
reserve circa 15% van de exploitatiesubsidie bedragen, wat
overeenkomt met circa € 56.800 in 2017. De omvang van deze
exploitatiereserve voldoet dus aan het provinciale beleid.
De ‘exploitatiereserve overig’ bedraagt € 10.722 negatief.
Hieraan worden geen speciale voorwaarden gesteld.
Solvabiliteit
Per 31 december 2017 bedragen de reserves en fondsen
€ 43.620. Dit betekent een solvabiliteit van ca. 19% (2016:
37%). De vermogenspositie is gezond, maar relatief beperkt qua
omvang. De daling ten opzichte van voorgaand jaar wordt met
name veroorzaakt door het aanvullen van voorzieningen.
Liquiditeit - financieringsbehoeftes
De liquiditeitspositie (vlottende activa minus kortlopende
schulden) is € 91.285 positief toereikend. Thans bestaat geen
noodzaak tot het aantrekken van externe financiering.
Onderzoek en ontwikkeling
De belangrijkste activiteiten op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling zijn gerelateerd aan de projecten zoals deze in het
eerste deel van dit verslag zijn weergegeven.
Norm beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie worden toegekend
aan de vijf onderscheiden inhoudelijke doelen. Stichting

Natuur en Milieufederatie Limburg hanteert voor zichzelf als
uitgangspunt dat de kosten voor organisatie onder de 20%
dienen te blijven. Op basis van de bestede tijd en de
loonkosten is met de organisatie een bedrag gemoeid van
€ 129.564. Dit is 18,2% van het totale bedrag (€ 713.383) en
de Natuur en Milieufederatie Limburg blijft daarmee onder de
norm van 20%.
Subsidievoorwaarden
Op de provinciale exploitatiesubsidie zijn de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en artikel 4:23,
derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. De subsidie wordt definitief vastgelegd op basis van
de ingediende aanvraag met een inhoudelijk verslag. Deze
heeft nog niet plaatsgevonden.
Beleggingsbeleid
Tijdelijke overschot van liquide middelen wordt op een
spaarrekening gestort waardoor gelden tegen een
rentepercentage kunnen groeien. n
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Balans per 31 december 2017
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
Activa
		31 december 2017			31 december 2016
Vaste activa
Materiële vaste activa				
Inventaris
€ 13.717			
€
4.589
			 € 13.717			 €
4.589
Vlottende activa				
Vorderingen
Debiteuren
€ 32.666			
€ 94.491
Overige vorderingen en overlopende activa
€ 17.335 			
€ 56.817
			 € 50.001			 € 151.308
Liquide middelen			 € 163.241			
				
			 € 226.959			
				
				

€ 164.476
€ 320.373

Passiva
		31 december 2017			31 december 2016
Reserves en fondsen
Stichtingskapitaal
€
45			
€
45
Bestemmingsreserve financiering activa
€ 13.717 			
€
4.589
Bestemmingsreserve Actiefonds Milieufederatie Limburg
€ 51.035			
€ 49.863
Bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen
€
2.303			
€
1.303
Exploitatiereserve Provincie
€ -12.758			
€ 38.707
Exploitatiereserve Overige
€ -10.722			
€ 24.557
			 € 43.620			 € 119.064
				
Voorzieningen				
Overige voorzieningen			 € 61.382			 € 26.190
				
Kortlopende schulden				
Crediteuren
€ 27.346			
€ 32.690
Belastingen en premies sociale verzekeringen
€ 20.573			
€ 35.433
Overige schulden en overlopende passiva
€ 74.038			
€ 106.996
			 € 121.957			 € 175.119
				
			 € 226.959			 € 320.373
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Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017
alsmede begroting 2017 Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
Werkelijk 2017		 Begroot 2017		Werkelijk 2016
Baten
Baten van particulieren
€
Baten van bedrijven		
Baten van loterijorganisatie
€
Baten van subsidies van overheden
€
Baten van verbonden organisatie zonder winststreven
€
Baten van andere organisatie zonder winststreven
€

2.330
€
-		
119.469
€
442.193
€
15.609
€
58.635
€

1.750
€
-		
143.000
€
456.802
€
16.076
€
88.525
€

1.106
119.600
502.297
11.082
73.185

Som van de geworven baten

638.236

706.153

€

707.270

€
-		

150
-

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten		
Overige baten 		
Som der baten

€

€

-		
-		

€

707.420

181.001
€
129.964
€
189.736
€
113.786
€
98.896
€
-		

187.105
€
167.028
€
125.488
€
82.981
€
144.051
€
-		

229.595
82.370
233.853
92.813
104.482
-

€
Werving kosten
Kosten beheer en administratie		

713.383

706.653

743.113

Som van de lasten

€

713.383

€

706.653

€

743.113

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

€

-297

€

500

€

387

Saldo van baten en lasten

€

-75.444

€

-35.306

Bestemming saldo
toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsreserve actiefonds
reserve financiering activa
reserve groot onderhoud
overige reserves

€
€
€
€

1.172			
9.128			
1.000			
-86.744			

€
€
€
€

-3.406
-3.731
-3.697
-24.472

€

-75.444

€

-35.306

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling ruimtelijke ordening en natuur
€
Doelstelling milieu
€
Doelstelling energie en klimaat
€
Doelstelling communicatie
€
Doelstelling doelgroepen
€
Doelstelling organisatie		

638.236

€

€

-		

706.153

€

-		

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Doelstelling
Ruimtelijke

Personeelsinzet

Energie en

Milieu

ordening en natuur
19,00%

Communicatie

klimaat

13,00%

19,00%

9,00%

Salariskosten

€

77.020

€

52.698

€

77.020

€

36.483

Sociale lasten en pensioenen

€

23.246

€

15.905

€

23.245

€

11.011

Overige personeelskosten

€

5.380

€

3.681

€

5.381

€

2.549

Afschrijvingen

€

481

€

329

€

481

€

228

Huisvestingskosten

€

4.792

€

3.279

€

4.792

€

2.270

Drukwerk, porti, reis- en verblijfkosten

€

2.149

€

1.471

€

2.149

€

1.018

Automatiseringskosten

€

2.443

€

1.671

€

2.443

€

1.157

Kantoorkosten

-

-

-

-

Accountants- en administratiekosten

€

3.352

€

2.293

€

3.352

€

1.588

Overige bureaukosten

€

1.799

€

1.231

€

1.799

€

852

Algemene kosten

€

1.174

€

804

€

1.174

€

556

Diverse baten en lasten

-

-

-

-

Financiële lasten

-

-

-

-

Dotatie aan reserves

-

-

-

-

Totaal uitvoeringskosten

€

121.836

€

83.362

€

121.836

€

57.712

Verdeling beheer en administratie

€

52.215

€

35.726

€

52.215

€

24.734

Projectkosten

€

6.950

€

10.876

€

15.685

€

31.339

Totale kosten

€

181.001

€

129.964

€

189.736

€

113.786

De bovengenoemde toerekeningspercentages zijn bepaald aan de hand van de aanwezige urenregistratie.
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Foto: Monique Demarteau

Beheer en

Doelgroepen

Organisatie

10,00%

0,00%

€

40.537

-

€

121.611

€

405.371

€

397.975

€

407.149

€

12.234

-

€

36.703

€

122.344

€

131.333

€

121.407

€

2.832

-

€

8.496

€

28.319

€

34.941

€

22.789

€

253

-

€

760

€

2.532

€

2.300

€

4.276

€

2.522

-

€

7.567

€

25.222

€

35.491

€

46.291

€

1.131

-

€

3.394

€

11.312

€

13.558

€

16.602

€

1.286

-

€

3.857

€

12.857

€

7.000

€

11.035

-

-

-

€

4.552

€

16.615

€

1.764

-

€

5.292

€

17.640

€

13.677

€

22.132

€

947

-

€

2.840

€

9.467

€

12.365

€

618

-

€

1.854

€

6.181

€

5.149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.124

-

€

€

27.483

-

€

7.288

-

€

98.896

€

-

administratie
30,00%

-

€

€

€

192.373

Totaal 2017

Begroot 2017

Totaal 2016

100%

-

-

€

4.475

€

641.245

€

658.341

€

672.771

€

641.245

€

658.341

€

672.771

-192.373

-

-

-

-

€

72.138

€

48.312

€

70.342

-

€

713.383

€

706.653

€

743.113
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Controleverslag Accountant
Aan: het bestuur van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent
met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.
Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van RJ-Richtlijn 650
Fondsverwervende Organisaties. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij
kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting
Natuur en Milieufederatie Limburg en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de
gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de
datum van onze controleverklaring van 14 juni 2018.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg in onze controleverklaring van 14 juni 2018.
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de
grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel
belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden,
uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten
om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’. n

Baker Tilly Berk N.V.
Was getekend,
drs. M.A.J.G. Rooijackers RA
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Begroting 2018
In het jaarverslag dient de begroting voor het komende boekjaar te worden opgenomen. In ieder geval
moet informatie worden verstrekt over de te verwachten inkomsten, de geplande besteding van
middelen aan het goede doel en daarbinnen aan concrete programma’s en activiteiten. Ook moet het
jaarverslag inzicht bieden in de beoogde resultaten, het deel van de middelen dat wordt besteed aan
fondsenwerving en ondersteunende functies, alsmede hoe wordt omgegaan met reserves en fondsen.
Voor 2018 zal, conform de contouren van het Beleidsplan 2018
t/m 2022 en het Coalitieakkoord van de provincie Limburg
2015-2019, de Natuur en Milieufederatie Limburg prioriteit
geven aan de volgende projecten per thema:
-	Ruimte en Natuur
	Het realiseren van een goed functionerend netwerk van
natuurgebieden en behoud en versterking van met name de
kwaliteit van het abiotisch milieu in Limburg.
-	Milieu
	Het bevorderen van de totstandkoming van een duurzame
landbouw, in het bijzonder duurzame veehouderij, zoals
geformuleerd in onze landbouwvisie.
-	Energie en klimaat
	Het ondersteunen van burgers en achterban via Servicepunt
Energie Lokaal Limburg (SELL) in hun streven naar
energiebesparing en decentrale opwekking van duurzame
energie.
-	Achterban en andere doelgroepen
	Het binden van burgers en organisaties die, gelet op de
missie van de Natuur en Milieufederatie Limburg, er
daadwerkelijk toe doen.
-	Communicatie
	Uitvoering Communicatieplan 2018-2022. n

Staat van baten en lasten over 2018
volgens het CBF keurmerk
Baten
Baten van particulieren
€
Baten van bedrijven		
Baten van loterijorganisatie
€
Baten van subsidies van overheden
€
Baten van verbonden organisatie zonder
winststreven
€
Baten van andere organisatie zonder
winststreven
€
Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van
producten en/of diensten		
Overige baten		
Som der baten

1.600
118.500
410.040
22.920
184.358
737.418

-

€

737.418

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling ruimtelijke ordening en natuur €
Doelstelling milieu
€
Doelstelling energie en klimaat
€
Doelstelling communicatie
€
Doelstelling doelgroepen
€
Doelstelling organisatie		

221.223
126.370
122.870
146.485
120.870
-

		

737.818

€

Werving kosten
Kosten beheer en administratie		

-

Som van de lasten
		

€
-

737.818

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

€

400

Saldo van baten en lasten

-
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Toelichting op de begrote staat van baten en lasten over 2018
Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

Doelstelling
Ruimtelijke

Personeelsinzet

Energie en

Milieu

ordening en natuur
23,00%

klimaat

12,00%

12,00%

Salariskosten

€

98.515

€

51.399

€

51.399

Sociale lasten en pensioenen

€

32.510

€

16.962

€

16.962

Overige personeelskosten

€

5.645

€

2.945

€

2.945

Afschrijvingen

€

460

€

240

€

240

Huisvestingskosten

€

7.919

€

4.132

€

4.132

Drukwerk, porti, reis- en verblijfkosten

€

3.220

€

1.680

€

1.680

Automatiseringskosten

€

2.185

€

1.140

€

1.140

Kantoorkosten

€

184

€

96

€

96

Accountants- en administratiekosten

€

4.178

€

2.180

€

2.180

Overige bureaukosten

€

3.473

€

1.812

€

1.812

Algemene kosten

€

920

€

480

€

480

Financiële lasten

€

-

€

-

€

-

Dotatie aan reserves

€

-

€

-

€

-

Totaal uitvoeringskosten

€

159.209

€

83.066

€

83.066

31,94%

16,67%

16,67%

Verdeling Beheer en Administratie

€

61.914

€

32.304

€

32.304

Projectkosten

€

100

€

11.000

€

7.500

Totale kosten

€

221.223

€

126.370

€

122.870

Investeringen
Naar verwachting zullen de investeringen in 2018 uitsluitend
bestaan uit vervangingsinvesteringen. Er zijn geen grote
investeringsprojecten gepland.
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Financiering
Voor 2018 wordt een sluitende exploitatie verwacht. Dit
betekent dat de financieringsstructuur naar verwachting niet
noemenswaardig zal wijzigen.

Com municatie

Doelgroepen

Organisatie

13,00%

12,00%

0,00%

Beheer en

Begroot 2018

administratie
28,00%

Begroot 2017

100%

€

55.683

€

51.399

-

€

119.932

€

428.327

€

397.975

€

18.375

€

16.962

-

€

39.578

€

141.349

€

131.333

€

3.191

€

2.945

-

€

6.873

€

24.545

€

34.941

€

260

€

240

-

€

560

€

2.000

€

2.300

€

4.476

€

4.132

-

€

9.641

€

34.431

€

35.491

€

1.820

€

1.680

-

€

3.920

€

14.000

€

13.558

€

1.235

€

1.140

-

€

2.660

€

9.500

€

7.000

€

104

€

96

-

€

224

€

800

€

4.552

€

2.362

€

2.180

-

€

5.086

€

18.166

€

13.677

€

1.963

€

1.812

-

€

4.228

€

15.100

€

12.365

€

520

€

480

-

€

1.120

€

4.000

€

5.149

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

89.989

€

83.066

-

€

193.822

€

692.218

€

658.341

16,67%

0,00%

18,06%
€

34.996

€

32.304

-

€

21.500

€

5.500

-

€

146.485

€

120.870

€

Personele bezetting
De personele bezetting in 2018 zal naar verwachting
teruglopen.

-

€

€

-

-

-

-193.822

-

-

-

€

45.600

€

48.312

-

€

737.818

€

706.653

Fondsen
Zowel de provincie Limburg als de Postcode Loterij hebben voor
2018 ten opzichte van 2017 vergelijkbare fondsen toegezegd.

De bovengenoemde toerekeningspercentages zijn bepaald aan de hand van de aanwezige urenregistratie.
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Verantwoordingsverklaring bestuur
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
De leden van het Algemeen Bestuur van de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg hebben allen
een verklaring ondertekend waarin zij aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de
functie van ‘toezicht houden’ gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze
verklaring hebben zij ook onderschreven dat de Natuur en Milieufederatie Limburg steeds streeft naar
de meest effectieve en doelmatige wijze waarop de beschikbare middelen worden besteed.

Tevens staat in deze verklaring dat er gestreefd wordt naar
optimale informatieverschaffing aan en communicatie met
belanghebbenden. En tot slot hebben alle bovengenoemde
personen hun relevante nevenfuncties opgegeven en aangegeven
dat zij onderling geen van allen familie van elkaar zijn of
vergelijkbare relaties onderhouden en ook geen bestuurs- of
toezichtfunctie vervullen of in dienst zijn bij een organisatie die
statutair of financieel aan de Natuur en Milieufederatie Limburg
verbonden is. Voor de huidige samenstelling van het bestuur
wordt verwezen naar het bijgevoegde rooster van aftreden.
Toezicht houden, besturen en uitvoeren
In de statuten, het bestuursreglement en het directiestatuut van
de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg is geregeld hoe de
functies van toezichthouden, besturen en uitvoeren worden
onderscheiden. Het Algemeen Bestuur (AB) vervult de taak van
toezichthouden. Het AB vergadert minimaal drie keer per jaar
over alle relevante financiële zaken en beleidszaken. Het AB
besluit over alle meerjarenbeleidplannen en werkplannen.
Het AB keurt ook de begroting en de jaarrekening goed. Het AB
stelt de directeur aan en kiest en benoemt de voorzitter van het
bestuur. Bij vacatures in het AB wordt gezocht naar mensen uit
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verschillende deelgebieden en organisaties op het gebied van
natuur en milieu met relevante vaardigheden en competenties. Bij
het evalueren van het functioneren van het AB wordt onder meer
nagegaan of de samenstelling goed is en of de stem van de
achterban voldoende gehoord wordt.
De taak van het besturen is in handen van de directeur en het
Dagelijks Bestuur (DB). Het DB vergadert minimaal vijf keer per
jaar en bereidt de jaarstukken voor het AB voor. Het DB voert
beoordelingsgesprekken met de directeur op basis van in
functioneringsgesprekken overeengekomen
resultaatverwachtingen. Het DB bespreekt eens per jaar haar
eigen functioneren. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de
strategie en risico’s in en om de organisatie, de beschikbare
competenties en de ondersteuning van de directie. De uitvoering
van het beleid is in handen van de directie.
Optimaliseren effectiviteit en efficiency besteding
middelen
Het moge duidelijk zijn dat de directe maatschappelijke effecten
van activiteiten gericht op beleidsbeïnvloeding van de Natuur en
Milieufederatie moeilijk voorspelbaar en/of meetbaar zijn. Toch
wil de Natuur en Milieufederatie Limburg zoveel mogelijk invulling

geven aan een resultaatgerichte beschrijving van de prestaties. In
een Meerjarenbeleidsplan worden de doelen voor de komende vijf
jaar geformuleerd, die daarna uitgangspunt zijn voor de jaarlijks
op te stellen werkplannen.
Om als organisatie natuur- en milieusuccessen te kunnen
bereiken, worden in het werkplan per project afrekenbare (deel)
doelen SMART geformuleerd. Om dit goed te kunnen uitvoeren
zijn per project de stakeholder(s) en de opdrachtgever(s) in beeld
gebracht. Het uiteindelijk al of niet content zijn, wordt naast het
behalen van de geformuleerde (deel)doelstellingen ook bepaald
door de tevredenheid bij de opdrachtgever(s) en, indien van
toepassing, ook bij de stakeholder(s).
Het werkplan kan hierbij niet los worden gezien van het jaarlijkse
overzicht van uitgevoerde activiteiten en de tussentijds (elk
kwartaal) opgestelde bestuursrapportages. Deze worden
vastgesteld door het DB en ter kennisneming gegeven aan het AB.
Omgaan met belanghebbenden
Belanghebbenden (donateurs, belangstellenden, organisaties,
leden) kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de
Natuur en Milieufederatie Limburg en de federatie volgen via de
website en sociale media. Zo blijven ze op de hoogte van de
actuele ontwikkelingen op de werkterreinen van de federatie en
van haar activiteiten. De website van de Natuur en Milieufederatie
Limburg wordt regelmatig bijgewerkt met actuele informatie.
Gedeputeerde Staten van Limburg (een grote subsidiegever)
ontvangt jaarlijks het werkplan, de begroting en de jaarrekening.

Tevens zijn met de provincie Limburg afspraken gemaakt over de
rol van de Natuur en Milieufederatie Limburg middels een
gedragscode. Plannen en afspraken worden besproken tijdens het
bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke gedeputeerden.
Subsidiegevers die projecten financieren worden afhankelijk van
afspraken en subsidievoorwaarden door middel van tussentijdse
rapportages, eindrapportages en financiële overzichten op de
hoogte gehouden. Aangesloten groepen en donateurs van de
Natuur en Milieufederatie Limburg ontvangen elk kwartaal het
tijdschrift Limburgs Milieu.
De Natuur en Milieufederatie Limburg vervult een coördinerende
rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de
provincie Limburg en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende
organisaties een jaarlijkse vergoeding. De coördinerende
werkzaamheden van de federatie worden met deze organisaties
besproken, zowel op directieniveau als in bilateraal overleg. De
Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een vragen- en
klachtenprocedure. In 2017 zijn geen klachten binnengekomen.
Diverse vragen over uiteenlopende onderwerpen zijn naar
tevredenheid en binnen de gestelde termijnen beantwoord. n
Roermond, 14 juni 2018
Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg
Voorzitter
Mw. M. Kruit

Secretaris
De heer S.M.A. Keulen

Rooster van aftreden bestuur
De bestuursleden van de Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg treden volgens de statuten
af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met in achtnemening van een
zittingsduur van ten hoogste drie jaar. Bestuursleden worden slechts tweemaal herbenoemd, tenzij
het algemeen bestuur besluit tot een extra herbenoeming. Onderstaand het rooster van aftreden
bestuur d.d. 1 januari 2018.

Naam

Functie

Regio

Benoemd

Herbenoeming

Termijn eindigt

Mw. M. Kruit

Voorzitter

Midden

01-03-2010

2016

2019

Mw. Clerx

Vicevoorzitter

Westelijke mijnstreek

09-05-2011

2017

2020

Dhr. S.Keulen

Secretaris

Parkstad

28-09-2009

2015

2018

Dhr. P. Loomans

Penningmeester

Midden

09-02-2015

2018

2024

Dhr. H. van Houtum

Lid DB

Midden

28-02-2011

2017

2020

Dhr. P. Bossenbroek

Lid AB

Midden

02-10-2017

2020

2026

Dhr. P. Frey

Lid AB

Noord

09-05-2011

2017

2020

Dhr. J. van Groenendael

Lid AB

Noord

09-05-2011

2017

2020

Dhr. B. Locht

Lid AB

Westelijke mijnstreek

17-05-2010

2016

2019

Dhr. O.G. Plantema

Lid AB

Midden

12-12-2005

n.v.t.

02-10-2017

Dhr. A. Vollenberg

Lid AB

Noord

12-05-2014

2017

2023

Dhr. R. Walenbergh

Lid AB

Heuvelland

20-04-2016

2019

2025
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Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
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Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

