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1 Afkortingenlijst 

 
AB Algemeen Bestuur 
DB Dagelijks Bestuur 
FBE Faunabeheereenheid Limburg 
FTE Fulltime-equivalent 
IPPC Integrated Pollution Prevention en Control 
KRW Kaderrichtlijn Water 
LLTB De Limburgse Land- en Tuinbouwbond 
NMF Limburg Natuur en Milieufederatie Limburg 
NOVI Nationale Omgevingsvisie  
NPL Nationale Postcodeloterij  
TBO Terrein Beherende Organisatie 
ZZP Zelfstandige Zonder Personeel 
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2 Voorwoord 

De tijd begint te dringen. De zomer van 2021 bracht extreme wateroverlast in het Zuid-
Limburgse heuvelland terwijl de zomers daarvoor extreem droog en heet waren. De al 
decennia geleden aangekondigde klimaatverandering leek wellicht voor velen nog ver weg 
maar is inmiddels pijnlijk tastbaar geworden. Het stikstofvraagstuk is nog steeds niet voorzien 
van oplossingen. Ingrijpende herstelmaatregelen in natuurgebieden zijn de komende jaren 
nodig omdat de milieunormen in de omgeving van die natuur stelselmatig worden 
overschreden.   
 
Bij het schrijven van dit voorwoord is het inmiddels ruim 2 jaar geleden dat de rechter 
vaststelde dat de Programmatische Aanpak Stikstof onvoldoende garantie bood voor 
natuurbehoud. Er zijn nog steeds geen maatregelen genomen die bijdragen aan vermindering 
van stikstofdepositie. Feitelijk is de depositie van stikstof al meerdere decennia te hoog voor 
onze kwetsbare natuur. En daar zijn nu weer 2 jaar bijgekomen. Dat willen we veranderd zien. 
En samen met onze groene partners zetten we in op maatregelen die daadwerkelijk leiden tot 
stikstofreductie in 2022.  
 
Een ander voorbeeld. In 2021 gebruikten we wereldwijd meer energie dan ooit daarvoor. De 
mondiale CO2-uitstoot steeg idem dito. Weliswaar deels groen opgewekte energie maar we 
zouden ook echt substantieel gaan besparen was de afspraak vanuit het klimaatakkoord. 
Immers... het mes snijdt aan twee kanten als je én vergroening én besparing mogelijk maakt. 
 
Of het nu het klimaatvraagstuk is, de stikstof- of biodiversiteitscrisis of de transitie van een 
lineaire groei-economie naar een groene economie die volledig circulair is en in balans met de 
aarde... de tijd dringt.  
 
Gelukkig komt dat besef steeds meer en vinden we ook in Limburg voorlopers die laten zien dat 
het anders kan. En het wordt de hoogste tijd dat doorgepakt wordt en geleerd wordt van de 
voorlopers en meer en meer mensen ‘overstappen'.  
 
Kort samengevat is dat de rode draad van het jaarprogramma 2022: iedereen aan de bak!  
Samen met onze achterban en stakeholders willen we aan de slag om eerste tastbare 
resultaten te boeken. Een boom, een zonnedak, natuurrijke bermen, etc. Vanzelfsprekend 
blijven we beleidsmatig actief. Beleid beïnvloeden ten gunste van natuur, milieu en landschap 
blijft onze kerntaak. En gaan we door met het uitbouwen van onze achterban.  
 
U mag van ons verwachten dat wij ons net zoals in de afgelopen jaren onverminderd dagelijks 
blijven inzetten om op te komen voor de waarden van natuur, landschap, milieu en duurzame 
ontwikkelingen.  
 
 
Veel leesplezier! 
 
Ruud Guyt (Voorzitter Algemeen Bestuur) 
Ton Hermanussen (Directeur NMF Limburg) 
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3 Inleiding 

De NMF Limburg handelt op basis van waarden. Waarden die betrekking hebben op de 
kwaliteit van onze leefomgeving, op de natuur en het landschap. NMF Limburg kijkt daarbij 7 
generaties vooruit. Anders gezegd, onze inzet draagt positief bij aan een duurzame 
samenleving met een gezonde leefomgeving, voldoende natuur en een aantrekkelijk 
landschap. 
  
Onze waarden zijn in het volgende hoofdstuk vertaald in een missie, visie en meerjarige doelen 
(meerjarenbeleid). Rekening houdend met het meerjarenbeleid en de maatschappelijke 
ontwikkelingen schrijven we elk jaar een jaarprogramma. Gegeven de dynamiek van de huidige 
samenleving is dit een globaal pakket van werkzaamheden zodat we altijd de ruimte hebben 
om in te kunnen spelen op de actualiteit van de dag of onvoorziene ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld afgelopen jaar de bestuurscrisis of de IKL-situatie Voorliggend jaarprogramma 
vormt ook de basis voor de begroting en de jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie. 
   
Het Jaarprogramma 2022 is ontstaan uit gesprekken en de vele contacten met onze achterban, 
politieke vertegenwoordigers, stakeholders, bestuur en het team. Hierbij zijn vragen aan de 
orde geweest over wat eenieder als grote opgaven ziet, wat er misgaat en waar wij ons als 
NMF Limburg op zouden moeten focussen.  
 
Wij laten met dit Jaarprogramma zien dat we ambitie hebben, prioriteiten aanbrengen in ons 
brede werkveld en dat we handelen vanuit een proactieve en constructieve houding en onze 
middelen doelgericht inzetten.   
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4 Ons werk in de kern 

De NMF Limburg wil als waardegedreven maatschappelijke partner invloed hebben en 
resultaat boeken. In dit hoofdstuk vatten we de kern van ons werk en beleid samen. Dit omvat 
onze missie, visie, rol, positionering en werkwijze, vertaald naar meerjarige beleidsdoelen 
(speerpunten).  
 
Dit hoofdstuk wordt jaarlijks,  waar nodig, geactualiseerd en vormt daarmee tevens ons 
voortschrijdend Meerjarenbeleidsplan (nu 2022-2025).  

3.1 Missie en visie 

De Natuur en Milieufederatie Limburg is hét provinciale platform, dat het belang behartigt van 
natuur, milieu en landschap in Limburg, namens én met haar achterban. Zij bundelt daarbij alle 
mogelijke krachten op weg naar de duurzame ontwikkeling van de Limburgse samenleving.  
 
Geholpen door actief burgerschap staan wij voor een Limburg dat bestaat uit een aantrekkelijk 
landschap met een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.  
Voor alle Limburgers en haar gasten van nu én de generaties na ons.  
 

 

NMF Limburg samengevat in cijfers 
Werkgebie 

• Provincie Limburg totaal 220.985 hectare 
• Provincie Limburg landoppervlakte 214.661 hectare 
• Provincie Limburg Wateroppervlakte     6.324 hectare  
• Inwoners per 1-1-2021 1.115.895 
• Gemeenten 31 

Bestuur  
• Algemeen Bestuur 9 leden 
• Dagelijks Bestuur 4 leden 
• Aantal aangesloten organisaties per 1 september 2021 100 
• Aantal leden/donateurs bij aangesloten organisaties  ± 36.000 

Bureau 
• Aantal medewerkers  9 
• Aantal FTE’s 6,4 
• Aantal ZZP'ers waar structureel mee wordt samengewerkt 3   
• Aantal onbezoldigde medewerkers 3 
• Aantal voorlichters waterwandelingen 10 

Communicatie 
• Website nmflimburg.nl;  

o Unieke bezoekersaantallen ± 11.500  
o Totaal aantal website bezichtigingen per jaar ± 15.500 

• Digitale nieuwsbrief;  
o Verschijningsfrequentie per jaar 10 keer 
o Oplage abonnees ±  7100 

• Sociale media;  
o Facebook C 2.090 
o Twitter volgers 1.070 
o LinkedIn volgers 250 
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3.2 Identiteit en kernwaarden 

NMF Limburg wil nadrukkelijk een platform zijn en blijven voor de positieve krachten in Limburg 
die de omslag naar een duurzame natuur-inclusieve samenleving wensen. Zodat duurzaam 
handelen een vanzelfsprekende en op waarde geschatte overweging is van burgers, bedrijven 
en de overheid. 
 
We hanteren daarbij de volgende kernwaarden:  
• Onafhankelijk en deskundig op hoofdlijnen; we onderbouwen onze mening, degelijk en 

genuanceerd. We hebben een open houding en oog voor de belangen van anderen. 
• We zijn door waarden gedreven; die waarden zijn verwoord in onze missie, visie en 

speerpunten.   
• Coöperatief en participatief; we werken constructief, vanuit een netwerk, samen met en 

voor onze achterban gericht op samenwerking met onze stakeholders, waarbij we onze 
missie niet uit het oog verliezen. De dialoog is ons belangrijkste middel. 

• Proactief; we kijken vooruit, signaleren en agenderen.  
• Breed georiënteerd; onze werkvelden omvatten thema’s als ruimtelijke ordening, natuur en 

biodiversiteit, landschap, milieu, energie, landbouw, mobiliteit, circulaire economie, klimaat 
en water.   

• Eigenzinnig; we prioriteren in ons dagelijks werk ons handelen op basis van de invloed en 
het resultaat dat we willen bereiken. Dat kan op velerlei manieren, soms ad hoc, soms 
geprogrammeerd maar altijd gericht op onze missie, visie en speerpunten.  

3.3 Positie, rol en werkwijze 

 
We zetten ons proactief en uitnodigend in voor de waarden van natuur, landschap en milieu in 
Limburg. Daarmee willen wij een grote groep van stakeholders, bedrijven, politici en burgers 
aanspreken en aan ons binden. Wij werken feitelijk ‘tussen staat en straat’: wij slaan een brug 
tussen beleid en de praktijk. We organiseren lokale/regionale netwerken en deskundigheid in 
onze achterban. 
 
Daarom is er behoefte aan een NMF Limburg die:  
• als een gids voorop gaat; 
• herkenbaar is als een positief-kritische, onafhankelijke, deskundig en waardegedreven 

belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap; 
• effectief de belangen behartigt van én met de achterban; 
• verbindend is als het kan en expliciet waar nodig; 
• frequent schakelt met achterban en stakeholders om draagvlak te behouden én legitimiteit 

te organiseren; 
• gericht is op politieke én maatschappelijke gedragsverandering; 
• daarvoor elk jaar een jaarprogramma samenstelt dat:  

o past binnen de missie en visie van de NMF Limburg;  
o ontstaat vanuit maatschappelijke milieuvraagstukken;  
o afgestemd is op de capaciteit en kwaliteit van de organisatie;  
o herkend wordt door onze achterban/stakeholders;  
o ertoe doet en milieu-impact heeft 
o realistisch is 

• niet (alles) zelf levert maar bij voorkeur als ‘spin in het web’ resultaten bereikt in 
samenwerking met achterban en stakeholders. 
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We vervullen onze rol als belangenbehartiger op verschillende manieren:  
 
Ø Beïnvloeden van beleid, signaleren en bewustwording stimuleren 

We geven natuur, landschap en milieu in Limburg een stem en signaleren proactief 
kansen en bedreigingen. We leveren inbreng voor beleid, voor uitvoeringsprogramma’s en 
voor succesfactoren om ambities te kunnen realiseren. We nemen initiatief om realisatie te 
versnellen. 

 
Ø Samenwerken met partners in het (maatschappelijk) netwerk  

We nemen initiatief om coalities tot stand te brengen en werken samen aan resultaten. We 
zijn ervan overtuigd dat samenwerking nodig is voor succesvolle verandering. We zijn een 
maatschappelijke partner die verbindt en samenwerkt.  

 
Ø Agenderen, ondersteunen en aanjagen 

We kiezen voor een aanpak waarin we agenderend zijn, processen aanjagen en waarmee 
we partijen ondersteunen en verbinden tot een doelgerichte samenwerking. We behouden 
onze onafhankelijkheid en zoeken de aansluiting van onze ambitie en doelen met die van 
partners. 

 
Ø Voeren van juridische procedures 

Wij willen door overtuigingskracht en samenwerking onze doelen bereiken. In specifieke 
(uitzonderings)situaties stappen wij naar de rechter om het belang van natuur, landschap 
en milieu veilig te stellen. Dat gebeurt op eigen kosten. 

 
Ø Bijdragen aan concrete projecten 

De NMF Limburg werkt mee aan concrete projecten die direct bijdragen aan verbetering 
van de kwaliteit van natuur, landschap, circulariteit en leefomgeving van Limburg en haar  
inwoners. Zoals het aanplanten van bomen en verbeteren van het landschap. 

 
Ø Actief communiceren 

Gericht op het positief en uitnodigend voor het voetlicht brengen van onze activiteiten, 
belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak. 
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3.4 Zeven speerpunten voor de komende jaren 

Voorgaande kenschets is vertaald naar zeven meerjarige speerpunten die we weliswaar 
thematisch vertalen naar een jaarprogramma maar altijd integraal bekijken. Inclusief deze 
speerpunten vormt dit hoofdstuk het (geactualiseerde) Meerjarenbeleidsplan 2022-2025. 
 
 

1. Versterk het netwerk met achterban en stakeholders 
Dé kracht en legitimatie van de NMF Limburg wordt gevormd door enerzijds een omvangrijke, 
betrokken en kundige achterban en anderzijds een breed netwerk met onze stakeholders 
(provincie, Terreinbeheerders, waterschap, gemeenten, LLTB andere federaties, etc.). De 
maatschappelijke opgaven zijn fors, complex en ingrijpend. Alleen in nauwe samenwerking met 
alle betrokken partijen kunnen die opgaven succesvol aangepakt worden. Versterking van de 
achterban én de samenwerking met onze stakeholders is daarbij onontbeerlijk.  
 

2. Zuinig en zorgvuldig zijn op onze leefomgeving en onze bronnen 
De ruimte in Limburg is schaars. Elk m2 is bezet en benut. Tegelijkertijd neemt de vraag naar 
ruimte toe. Woningbouw, bedrijvigheid, logistiek, energietransitie, extensivering van de 
landbouw en klimaatadaptatie vraagt om ruimte en grondstoffen. Dat vraagt om zuinig, anders 
en, waar mogelijk, meervoudig ruimtegebruik of herinrichting en denken vanuit circulariteit. Niet 
alles kan overal! De ruimtelijke kwaliteiten van het Limburgse landschap die zo breed 
gewaardeerd worden vragen om herstel, bescherming en uitbreiding. Er is behoefte aan 
ruimtelijke sturing, integraal afgewogen besluiten en een breed gevoelde urgentie van zuinig 
ruimtegebruik.  
 

3. Bescherm en herstel de natuur en ontwikkel meer biodiversiteit elders 
Met de natuur in onze provincie gaat het nog steeds niet goed. Veel soorten planten en dieren 
gaan achteruit of stabiliseren in het gunstigste geval. De oorzaken zijn divers en hangen voor 
een belangrijk deel samen met het intensieve grondgebruik, versnippering, klimaatfactoren en 
onvoldoende veerkrachtige natuur- en leefgebieden. Onze leefomgeving dient zo ingericht en 
gebruikt te worden dat de bestaande biodiversiteit afdoende beschermd wordt en juist in de 
overige ruimte de biodiversiteit verhoogd wordt.    

 
4. Versnel de transitie landbouw naar duurzame, natuur- en milieuvriendelijke 

voedselproductie. 
De impact van de huidige landbouw op de leefomgeving is groot. Denk bij de primaire sector  
bijvoorbeeld aan stikstofemissies en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, het sluiten van 
kringlopen met efficiënt gebruik van alle grondstoffen en cyclisch management daarvan, 
natuurherstel in het landelijk gebied, het verminderen van geuroverlast en fijnstof, 
bodemherstel en verdrogingsaanpak. Feitelijk geldt de transitie voor de gehele agrofood-keten. 
Ook consumenten als eindschakel in de productieketen, hebben een belangrijke rol in het 
waarderen van duurzame kwaliteit, in een duurzaam consumptiepatroon en het voorkomen van 
voedselverspilling.  
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5. Blijf de energietransitie stimuleren én bewaak de kwaliteit van natuur en 
landschap 

De doelen voor het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en het opwekken van 
duurzame energie zijn evident. De tijd dringt. Wij zien in het bijzonder opgaven voor het 
verkrijgen van breed draagvlak onder de bevolking voor energiebesparing, voor goede 
afweging van natuur en landschap bij duurzame energieopwekking en voor lokaal 
eigenaarschap.   

 
6. Besteed extra aandacht aan de watersysteemtransitie.  

Het huidige watersysteem is sinds medio vorige eeuw primair geoptimaliseerd voor met name 
de land- en tuinbouw. Mede ingegeven door de klimaatcrisis is duidelijk dat dit systeem 
negatieve effecten heeft voor andere waarden van het buitengebied zoals natuur, landschap, 
recreatie, wonen en waterberging. Het watersysteem is daar nu niet op ingericht. Een 
fundamentele transformatie van het watersysteem is nodig.  

 
7. Zet sterk in op circulaire economie. 

In een circulaire economie bestaat er vrijwel geen afval meer. Producten worden slim 
ontworpen en na hun levensduur gerepareerd, gedemonteerd of gerecycled tot nieuwe 
producten. Daarmee wordt de levenscyclus van materialen verbeterd, de ecologische 
voetafdruk verkleind en blijven we met onze consumptie en productie binnen de draagkracht 
van de aarde.   
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NMF Limburg toekomstperspectief 2030 

Natuur is van groot belang voor een gezond ecosysteem, biodiversiteit en duurzame 
voedselproductie en van groot belang voor iedereen die in Limburg woont, werkt en recreëert. Die 
bewustwording is in 2030 breed gedeeld in Limburg. Limburgers en bewonersinitiatieven zijn actief 
betrokken bij en voelen zich trots en verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. De NMF 
Limburg ondersteunt hen bij deze rol.  

In 2030 is er een hogere gebiedseigen biodiversiteit en zijn natuurrijke landschappen ontstaan. Er 
zijn talrijke bloemrijke bermen die ecologisch worden beheerd, landschapselementen zijn 
aangelegd, hersteld en goed beschermd. Er zijn vele extra bomen aangeplant, onder andere als 
vastleggers van CO2 maar vooral vanwege hun grote meerwaarde voor natuur, landschap en 
milieu. Populaties van akker-, heide- en weidevogels hebben zich hersteld.  

Verdere verhoging van biodiversiteit en natuurwaarden, met name in de groene ruimtes buiten het 
Limburgse Natuur Netwerk, is geprogrammeerd en gefinancierd zodat in 2030 minstens de helft 
van het Limburgse grondgebied uit natuur bestaat of hoge natuurwaarden heeft. Opgaven op het 
gebied van watersysteemherstel, waterveiligheid, natuurherstel, landbouw, landschap en 
stikstofproblematiek worden in samenhang bezien en aangepakt, samen met de verschillende 
maatschappelijke partners. 

Natuurinclusief ondernemen is de norm. Overheden sturen daarop in het omgevingsbeleid. 
Gemeenten voeren specifiek beleid uit ter verbetering van het landschap en verhoging van de 
biodiversiteit. In natuurgebieden is zonering van de recreatie goed geregeld en zijn er voldoende 
rust- en stiltegebieden.  

Streekeigen landschappen zijn versterkt. Boeren worden beloond voor hun inspanningen. Alle 
ketenpartijen in de voedselketen dragen bij aan productie van kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame producten en reduceren verspilling.  

Consumenten en burgers waarderen agrarische ondernemers om hun rol in de 
voedselvoorziening, hun inzet om dit met duurzame teeltsystemen te realiseren en hun specifieke 
rol in het beheer van het buitengebied 

Concreet resulteert de inzet op natuurinclusieve landbouw in 2030 tot een rijkere biodiversiteit met 
onder andere een rijk bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels in het landelijk gebied. 
Agrarische productiesystemen op gezonde bodems zijn circulair geworden en natuurinclusief. 
Hierdoor is de kwaliteit van water, bodem en lucht goed. 

Het watersysteem is aangepast op het veranderende klimaat en er is een nieuwe, duurzame 
balans gevonden tussen de belangen van natuur, landbouw en water. Het watersysteem in 
Limburg is ecologisch gezond en veerkrachtig en in staat om de gevolgen van weersextremen en 
wisselende waterkwaliteit op een natuurlijke wijze op te vangen.  

Energiecoöperaties werken professioneel met inbegrip van ruimtelijke kwaliteit en doelen voor 
biodiversiteit. Er zijn succesvolle programma’s voor industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en 
landbouw-grondgebruik in uitvoering, waarbij de kringloopgedachte en zuinig omgaan met ruimte 
en zuinig en slim gebruik van grondstoffen centraal staat. Circulariteit en innovatie gaan hand in 
hand. Het grondstoffengebruik en de voedselverspilling zijn fors afgenomen.  

Zo werken we gestaag aan een klimaat-neutrale, circulaire provincie op weg naar 2030, waarbij de 
kwaliteit van onze leefomgeving en de rijkdom aan natuur en landschap behouden blijft. 
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5 Maatschappelijke ontwikkelingen 2021 in Limburg 

Zonder de intentie te hebben compleet te zijn, is het goed om kort stil te staan bij voor ons 
relevante en opvallende ontwikkelingen in Limburg. In het jaarprogramma van 2021 was deze 
zin opgenomen in dit hoofdstuk: " Een aantal milieucrisissen lijkt zich op te hopen. Het besef 
over de urgentie van de klimaatcrisis groeit elk jaar. Niemand die gevolg of omvang precies kan 
voorspellen." 
 
Helaas moeten we constateren dat in het jaar 2021 die abstracte zin voor Limburg heel 
concreet, zichtbaar en tastbaar is geworden. De extreme wateroverlast in de zomer van 2021 in 
het Limburgse Heuvelland leidt tot grote economische schade en veel leed. Het gevolg van een 
extreme regenbui. Een regenbui zoals voorspeld als gevolg van opwarming van de aarde.  
De gevolgen van de klimaatverandering waren in de jaren daarvoor al zichtbaar vanwege de 
droogte en het tekort aan water en nu wateroverlast.  
 
Niet alleen het watersysteem maar ook de inrichting van de beekdalen, hellingen en plateaus 
maar ook het landgebruik moet worden aangepast. Veel meer gericht op het meer opnemen en 
langer vasthouden van water. Dat kan onder andere door meer natuurlijke inrichting van de 
beekdalen en door de aanleg van bossen en landschapselementen. Meer natuur, meer bomen 
en landschapsherstel dragen zowel positief bij aan het beperken van de klimaatmitigatie als 
klimaatadaptatie. 
 
Des te pijnlijker is het om te moeten constateren dat de natuuropgave in Limburg achterblijft in 
vergelijking met andere provincies (zie artikel De Correspondent 8 september 2021). De 
provincie Limburg is verantwoordelijk voor de instandhouding van natuurwaarden maar heeft 
daarin veel te weinig voortgang geboekt in de afgelopen decennia. En in dezelfde periode 
wordt wel ingestemd met het vernietigen van een meer dan 110 jaar oud sterrenbos ten gunste 
van vermeend economisch gewin. En dat terwijl de Limburgers tijdens het participatieproces 
voor de Limburgse Omgevingsvisie massaal (71%) aangaven meer natuur te willen.  
 
De natuurwaarden in Limburg hebben van alle ver-thema’s1 met name te leiden onder 
vermesting met de onnatuurlijke verrijking van stikstof. Gecombineerd met de extremere 
klimaatomstandigheden worden inmiddels veel internationaal beschermde natuurwaarden 
bedreigd in hun voortbestaan. Hoewel er in 2020 en 2021 inzicht is verworven in de regionale 
stikstofopgaven is het nog steeds wachten op de eerste concrete stikstofreductiemaatregel die 
daadwerkelijk leidt tot een afname van de stikstofdepositie in het Limburgse Natuurnetwerk. 
 
Ook buiten het Limburgse Natuurnetwerk staat de betekenis en kwaliteit van natuur en  
landschap fors aangetast. De biodiversiteit en het aandeel en kwaliteit van 
landschapselementen zoals houtwallen, poelen, singels, grachten, staan onder druk. De 
opgave van herstel en ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit van de diverse Limburgse 
landschappen is dan ook groot. Het besef dat hieraan iets moet gebeuren groeit: zowel de 
stikstofcrisis, de noodzaak klimaatverandering te keren, het belang van een levend platteland 
voor de gezondheid van mensen en de urgente landbouwtransitie vragen om versterking van 
het landschap.  
 
Des te pijnlijker is het dat juist in 2021 de continuïteit van de uitvoering van landschapsbeheer 
in Limburg in gevaar is gekomen (faillissement IKL). En daarmee is de begeleiding en 
enthousiasmering van zeer veel enthousiaste Limburgers die zich vrijwillig inzetten voor het 
behoud en herstel van het landschap onzeker geworden. Het landschap van Limburg is van 
iedereen. De provincie Limburg is bij uitstek dé overheidsinstantie waar de verantwoordelijkheid 
ligt voor instandhouding van natuur en landschap. Zij heeft op dit taakveld een essentiële 
regisserende en verbindende rol als hoeder, stimulator en financier. 
 

                                                   
 
1 Ver-thema;s zijn vermesting, versnippering, verdroging, Verandering van klimaat, Verzuring, Verspreiding, Verstoring, 
Verspilling, Vermesting, Verontreiniging 
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Inmiddels is 97% van de wetenschappers het erover eens dat de mens verantwoordelijk is voor 
de huidige klimaatverandering. Het in 2021 verschenen rapport van IPPC maakt de ernst van 
de klimaatcrisis volstrekt helder en het lijkt erop dat mondiaal overheden beseffen dat het 
noodzakelijk is om hier topprioriteit aan te geven. Gekoppeld aan het klimaatakkoord zie je in 
Limburg, dat zowel grotere industrieën zoals Chemelot, als het MKB hiermee aan de slag zijn 
gegaan. Chemelot moet ook wel omdat het verantwoordelijk is voor 4,8% van de landelijke 
CO2-uitstoot. Meer en meer bedrijven geven aan te willen transformeren naar een circulaire, 
duurzame bedrijfsvoering. Voor vele bedrijven is dit nog relatief nieuw terrein wat veel vragen 
oplevert.  
 
Bij de energietransitie zijn met het vaststellen van de regionale RESSEN in Limburg in 2021 de 
opgaves helder. De komende jaren zal de focus gericht moeten zijn op ontwikkeling van groene 
stroom én besparing. Inmiddels is er meer inzicht hoe de duurzame energieopwekking samen 
kan gaan met landschappelijke inpassing en verhoging van de biodiversiteit. Ondanks dat is te 
voorspellen dat naarmate de invulling concreter wordt, de pijnlijke dilemma's zichtbaar worden 
en er lokaal weerstand zal zijn. De energiecrisis verlegt zich van bewustwording richting 
planvorming, waarbij nieuwe vraagstukken met betrekking tot de capaciteit van het E-net, 
draagvlak en gevolgen voor met name de landschappelijke inpasbaarheid de aandacht vragen.  
 
De invoering van de omgevingswet is wederom uitgesteld en wordt nu verwacht in 2022. 
Ondertussen hebben wij onze achterban geïnformeerd en op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen en hoe zij zich kunnen inzetten in hun eigen leefomgeving. De mate waarin 
overheden onze achterban of ons tijdig benaderen varieert maar het lijkt erop dat de komst van 
de omgevingswet wel maakt dat we vaker gevraagd worden te participeren. Daadwerkelijk 
participatief visies en plannen ontwikkelen waarbij de inbreng van ons of onze achterban ook 
echt wordt gebruikt varieert en blijft in de praktijk nog lastig. Dialoog voeren en samen 
daadwerkelijk integrale oplossingen verzinnen vraagt tijd, geduld en goede procesbegeleiding.  
  
Voor het bereiken van onze doelen en onze rol als netwerkorganisatie blijft het van groot 
belang dat zowel onze achterban als wij aan de juiste tafels op tijd daadwerkelijk kunnen 
participeren en opkomen voor de belangen van milieu, natuur en landschap.    
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6 Jaarprogramma 2022 op hoofdlijnen 

5.1 Hoe komt het jaarprogramma tot stand?  

Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld. Dit gebeurt normaliter aan de hand van de 
volgende stappen:  

- Analyse beleidsontwikkelingen en wat er leeft bij onze achterban door team; 
- Analyse van provinciaal beleid (teamleden in samenwerking met provincie, ambtelijk); 
- Brainstorm bestuur (Provinciale bestuurders/Dagelijks Bestuur NMF Limburg); 
- Analyse/brainstorm bestuur NMF Limburg/team; 
- Opstellen concept-jaarprogramma team; 
- Bespreken en vaststellen van Jaarprogramma in Dagelijks respectievelijk Algemeen 

Bestuur; 
- Indienen vastgesteld Jaarprogramma bij provincie Limburg ten behoeve van subsidie. 

Het vastgestelde programma wordt toegelicht bij de provincie Limburg (bestuurlijk) rond de 
periode van indiening (eind september/begin oktober). 
 
In 2021 was vanwege de provinciale bestuurscrisis de brainstorm met het provinciaal bestuur 
niet mogelijk.  
 
Het jaarprogramma is dus gebaseerd op wie we zijn als organisatie, wat er leeft bij onze 
achterban, gekoppeld aan beleid van onze stakeholders en vertaald naar een aantal 
activiteiten/werkzaamheden die we het komend jaar (2022) voornemens zijn te doen. We doen 
dat globaal, omdat we op basis van onze ervaringen weten dat er in ons werk altijd ruimte moet 
zijn om in te kunnen springen op actualiteiten of de urgentie van het moment.  
 
We werken ook aan meerjarige interne programma's zoals de vraagbaak, hebben zitting in 
structurele overlegorganen zoals FBE (Faunabeheereenheid Limburg) of hebben ons 
gecommitteerd aan meerjarige externe programma’s zoals het platform Vitale Veehouderij. 
Vanzelfsprekend toetsen we of deze activiteiten nog steeds relevant en effectief zijn en 
bijdragen aan onze doelen.  
 
In de praktijk betekent dit dat gemiddeld twee-derde deel van het programma bestaat uit 
meerjarige activiteiten/werkzaamheden. Jaarlijks benoemen we een aantal nieuwe activiteiten. 
Verderop in dit hoofdstuk zijn deze nieuwe activiteiten/werkzaamheden groen gemarkeerd per 
thema. Bij alle werkzaamheden wordt een inschatting van de benodigde tijd gemaakt. 
Gekoppeld aan de omvang van onze organisatie wordt waar nodig geprioriteerd.   
 
Niet vergeten mag worden dat NMF Limburg ook werkgever is van negen medewerkers. Om 
het werk goed te kunnen doen, moet de organisatie stabiel en financieel gezond zijn. Om 
effectief te kunnen zijn en blijven, is een prettige en gezonde werksfeer en -druk in het team 
belangrijk. Er moet in de organisatie voldoende aandacht zijn voor het welbevinden van haar 
personeel in relatie tot perspectief en continuïteit van de NMF Limburg. 
 
Het jaarprogramma vormt ook de basis voor het verkrijgen van de jaarlijkse bijdrage van de 
provincie Limburg (in de vorm van een exploitatiesubsidie). 
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5.2 Doelen voor 2022 

Voor 2022 zijn de volgende doelen geformuleerd, ingedeeld op relatie, inhoud en proces.  
 
Op relatie:  

Doel 1 Verankeren, vergroten, verbreden (inclusief verjongen) en versterken van onze 
achterban, zodat we nog meer dan nu als een volwaardige partner met een stem voor 
natuur, milieu en landschap in relevante beleids- en gebiedsprocessen kunnen 
participeren. 

Doel 2 Verankeren, uitbouwen en uitdragen van onze positie in het (professionele) 
 Limburgse netwerk (overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties) én relevante 
 partijen grenzend aan Limburg. 

 
Op inhoud:  

Doel 3 Inzetten op herstel biodiversiteit, met name buiten het Limburgse Natuur 
 Netwerk, zodat in 2050 minstens de helft van het Limburgs grondgebied uit natuur 
 bestaat of hoge natuurwaarden heeft. 

Doel 4 Inzetten op zuinig en zorgvuldig gebruik van de ruimte gericht op behoud en 
herstel van de ruimtelijke kwaliteit van het Limburgse landschap, zodat in 2030 het 
Limburgse landschap nog steeds of weer aantrekkelijk is en positief bijdraagt aan de 
identiteit van Limburg. 

Doel 5 Inzetten op natuurrijke, milieuvriendelijke en circulaire voedselproductie met 
zuinig gebruik van hulpbronnen, zodat de Limburgse land- en tuinbouw in 2030 geen 
negatieve effecten meer heeft op de leefomgeving maar positief bijdraagt aan de 
kwaliteit van het Limburgse landschap met een veel kleinere kringloop ten opzichte van 
nu en zorg heeft voor meer biodiversiteit.  

Doel 6 Inzetten op de transformatie van het huidige watersysteem naar een 
waterbeheersysteem dat jaarrond voldoende, schoon en veilig water garandeert 
afgestemd op alle functies in het landelijk en stedelijk gebied en klimaatadaptief is. 

Doel 7 Inzetten op een volledige ecologisch verantwoorde transitie van fossiele naar 
hernieuwbare energie in 2050 met behoud van landschappelijke kwaliteit en 
natuurwaarden en 50% coöperatief lokaal eigenaarschap 

Doel 8 Inzetten op een circulaire economie, die onze voetafdruk verkleint en uiteindelijk 
past binnen de lokale en regionale draagkracht van Limburg en omringende regio´s. 

Op proces:  

Doel 9 Inzetten op actieve communicatie om onze achterban en netwerk te bereiken, 
bewustwording te bevorderen en onze naamsbekendheid te vergroten. 

Doel 10 Inzetten op een duurzame, stabiele en financieel gezonde organisatie. 
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5.3 Doelen verdeeld naar zes organisatorische werkvelden 

Om in de organisatie het gevoel van eigenaarschap te bevorderen en tot een heldere 
werkverdeling te komen zijn zes werkvelden benoemd waarbinnen de doelen, activiteiten en 
werkzaamheden een plek krijgen. Dit zijn: 
• Achterban en netwerk 
• Ruimte, landschap en natuur 
• Transitie landbouw & milieu 
• Transitie energie & circulaire economie 
• Communicatie 
 
Per werkveld zijn voor 2022 de activiteiten/projecten benoemd met een verwachte inzet. De 
ervaring leert dat onze werkzaamheden in te delen zijn in de volgende 5 categorieën: 

- Kennisontwikkeling (bijblijven op je vakgebied) 
- Beleidsontwikkeling/advisering (wat gebeurt er in het veld en wat vinden we ervan?) 
- Projecten; bijdragen aan concrete eigen projecten of van stakeholders 
- Casussen; ondersteuning/advisering bij casussen die gedurende het jaar binnenkomen 
- Netwerken; systematisch relaties onderhouden gekoppeld aan een werkveld/thema 

(achterban, (professioneel) netwerk) 
 
Per werkveld is vooraf aangegeven welke doelen primair gediend zijn met de voorgestelde 
taken, projecten of activiteiten. Omdat we altijd integraal naar vraagstukken kijken, zullen de 
werkzaamheden immers ook bijdragen aan andere gestelde doelen. Dit is weergegeven in de 
verschillende schema’s per werkveld.  Er is een inschatting gemaakt van de verwachte inzet 
per activiteit/project. Daar waar het nieuwe werkzaamheden/activiteiten betreft is de kolom 
groengekleurd. Tevens is in de schema’s per werkveld de link met de financieringsbron 
aangegeven. 
 
In onderstaand diagram is weergeven wat de tijdsbesteding van productieve (directe) uren per 
werkveld is. In het diagram op de volgende pagina is deze tijdsbesteding per doel weergeven. 
 

 

Achterban en 
netwerk

13%

Ruimte, landschap 
en natuur

29%
Transitie landbouw 

& milieu
23%

Transitie energie & 
circulaire 
economie

21%

Communicatie
14%

TIJDSBESTEDING DIRECTE UREN PER 
WERKVELD
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Legenda diagram: 
 
Doel 1 Vergroten achterban 
Doel 2 Versterken netwerk met stakeholders 
Doel 3 Vergroten biodiversiteit 
Doel 4 Behoud en herstel ruimtelijke kwaliteit/ruimtegebruik 
Doel 5 Transitie duurzame landbouw.  
Doel 6 Transitie watersysteem (kwalitatief/kwantitatief) 
Doel 7 Transitie van fossiele naar hernieuwbare energie 
Doel 8 Inzetten op een circulaire economie 
Doel 9 Actieve communicatie 
Doel 10 is niet opgenomen omdat dit niet indirecte uren betreft.  
  

Doel 1
8%

Doel 2
4%

Doel 3
11%

Doel 4
18%

Doel 5
13%

Doel 6
11%

Doel 7
14%

Doel 8
7%

Doel 9
14%

TIJDSBESTEDING UREN PER DOEL
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5.4 Achterban en netwerk 

Doel 1 Verankeren, vergroten, verbreden en versterken van onze achterban, zodat we 
nog meer dan nu als een volwaardige partner met een stem voor natuur, milieu en 
landschap in relevante beleids- en gebiedsprocessen kunnen participeren. 
 
Onze inzet is om te bouwen aan een netwerk van actieve Limburgers die betrokken zijn bij de 
lokale omgeving (ruimte, landschap, luchtkwaliteit), met prioriteit voor gemeenten en gebieden 
waar de opgave het grootst is. Via onze loketfuncties zoals de vraagbaak zijn we veelvuldig in 
contact met onze achterban en meer in het algemeen met Limburgers die hun vragen of zorgen 
met ons kunnen delen. De vraagbaak is voor ons belangrijk. Het geeft inzicht in de vragen die 
leven bij onze achterban. Jaarlijks analyseren we of er veranderingen zijn in de aard en inhoud 
van de vragen die aan ons gesteld worden.  
 
De inzet voor dit werkveld bestaat voor 2022 uit reguliere activiteiten. Er zijn geen nieuwe 
projecten/werkzaamheden voorzien.   
 

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen inzet 

in dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

1.01.01 Bijscholen achterban 

Omgevingswet 

1,3,4,6,7 Project/casus 8   Provincie Limburg 

1.01.02 Milieurechtshulp 1,3,4,5,6,7 Project/casus 7   De Natuur en 

Milieufederaties2 

1.01.03 Vraagbaak 1,3,4,5,6,7,8 Project/casus 45  € 1.250  Provincie Limburg 

1.01.04 Halfjaarlijkse 

regiovergaderingen 

1,3,4,5,6,7,8 Netwerk 15   Provincie Limburg 

1.01.05 Ontmoetingsdag 

aangesloten 

organisaties 

1 t/m 9 Netwerk 5  € 5.000 Provincie Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
  

                                                   
 
2 Via de landelijke koepel van alle Natuur- en Milieufederaties krijgt NMFlimburg jaarlijks NPL-middelen.  
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Doel 2 Verankeren, uitbouwen en uitdragen van onze positie in het (professionele) 
Limburgse netwerk (overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties) én relevante 
partijen grenzend aan Limburg. 

Onze inzet de komende jaren is om te bouwen aan een degelijk netwerk met onze 
stakeholders, waarin we elkaar goed weten te vinden en waarbij we met name aan de voorkant 
van de planvorming (daar waar nog beweging is) onze ambities, doelen en argumenten in 
kunnen brengen.  
 
Specifiek voor 2022 wordt in samenwerking met Natuurbeschermers-partners aandacht 
besteed aan de provinciale verkiezingen 2023. Gegeven onze rol als beleidsbeinvloeder zijn 
alle overheidsverkiezingen relevant. De provinciale verkiezing vraagt van ons extra aandacht 
omdat dit exact ons werkgebied is en de provincie Limburg een belangrijke stakeholder is in 
relatie tot al onze thema’s/doelen. 
Daarnaast is veel van onze tijd gekoppeld aan het deelnemen aan de juiste, relevante 
‘bestuurlijke tafels”. Daarnaast willen we ons netwerk gekoppeld aan circulaire economie zowel 
met overheidspartijen als bedrijfsleven actief op pakken zoals we dat in 2021 met Chemelot 
ook hebben gedaan.  
 

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen inzet 

in dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

1.02.01 PS en 

Statencommissies 

2,3,4,5,6,7,8 Beleidsadvisering; 

netwerk 

10   Provincie Limburg 

1.02.02 Provinciale 

Statenverkiezingen 

2023 

2,3,4,5,6,7,8 Project/casus 6   Provincie Limburg 

1.02.03 Netwerken (overheden, 

bedrijfsleven, etc 

  Netwerk 24   Provincie Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
 
  



    
 

 Jaarprogramma 2022     19 

 

5.5 Ruimte, landschap en natuur 

Doel 3 Inzetten op herstel biodiversiteit, met name buiten het Limburgse Natuur Netwerk, 
zodat in 2050 minstens de helft van het Limburg grondgebied uit natuur bestaat of hoge 
natuurwaarden heeft. 
 
Onze inzet de komende jaren is gericht op de realisatie van een goed functionerend netwerk 
van natuurgebieden in Limburg en verbetering van alle milieufactoren (bodem, water, lucht) als 
voorwaarde voor een gezonde, goede natuur. Voor een deel gebeurt dit via het spoor van de 
ruimtelijke ordening. Wij zorgen ervoor dat kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit op de 
politieke en maatschappelijke agenda komen te staan. We werken samen met andere partijen 
actief mee aan projecten, die verbetering van de biodiversiteit beogen. We adviseren en 
ondersteunen burgers en organisaties, die initiatief nemen om natuur in hun eigen buurt te 
beschermen, ontwikkelen en beheren.  
 
Specifiek voor 2022 willen we naast het huidige Natuurbeschermings-overleg tot een bredere 
afstemming komen van alle ‘'groene' partners en de provincie Limburg (ambtelijk en 
bestuurlijk).  

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen 

inzet in 

dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

2.03.01 Natuurbeschermingsoverleg 2,3,4,5,6,7 Beleidsadvisering; 

netwerk 

30   Terreinbeheerders 

2.03.02 Afstemming met andere 

Natuur en Milieufederaties 

3,4,6 Beleidsadvisering; 

netwerk 

5   De Natuur en 

Milieufederaties 

2.03.03 Natuurbeschermingsoverleg+ 2,3,4,5,6,7 Beleidsadvisering; 

netwerk 

5   Provincie Limburg 

2.03.04 Samenwerkingsverband 

IJzeren Rijn 

2,3,4 Beleidsadvisering; 

Netwerk 

1   Provincie Limburg 

2.03.05 Opzetten Platform vergroting 

biodiversiteit Noord- en 

Midden-Limburg 

2,3 Netwerk 4   Provincie Limburg 

2.03.06 Opzetten Platform vergroting 

biodiversiteit Zuid-Limburg 

2,3 Netwerk 5   Provincie Limburg 

2.03.07 Begeleiding Limburgs 

Boombeschermersgilde 

2,3,4 Netwerk 5   Provincie Limburg 

2.03.08 Plan Boom 2,3,4 Beleidsadvisering; 

Netwerk 

20   De Natuur en 

Milieufederaties 

projecten 

2.03.09 AB Faunabeheereenheid 

Limburg 

2,3 Beleidsadvisering 3   Provincie Limburg 

2.03.10 Natuurprogramma Limburg 2,3,4,5,6 Beleidsadvisering 8   Provincie Limburg 

2.03.11 Limburgs bosbeleid 2,3,4,6 Beleidsadvisering 3   Provincie Limburg 

2.03.12 Natura 2000-beheerplannen 3,4,6 Beleidsadvisering 4   Provincie Limburg 

2.03.13 Flora- en faunabeheer 3 Kennis 5   Provincie Limburg 

2.03.14 Soortenbeleid (incl. Invasieve 

srt) 

3 Kennis 5   Provincie Limburg 
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¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 

  
Doel 4 Inzetten op behoud en herstel van de ruimtelijke kwaliteit van het Limburgse 
landschap, zodat in 2030 het Limburgse landschap nog steeds of meer aantrekkelijk is 
en positief bijdraagt aan de identiteit van Limburg. 
 
Onze inzet de komende jaren is gericht op het proactief inbreng leveren aan het provinciale en 
gemeentelijke omgevingsbeleid, gericht op het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit en een 
doelmatige bescherming van het landschap. We zullen zuinig omgaan met de ruimte 
agenderen en bewaken. Ook met betrekking tot de afwenteling van negatieve effecten op 
natuur en landschap door infrastructuur, bedrijvigheid en luchtvaart. We bevorderen waar 
mogelijk dat recreatiezonering zal leiden tot minder druk op kwetsbare natuur en landschappen. 
Het streven is dat minimaal zestien gemeenten een goede bescherming van natuur en 
landschap hebben opgenomen in hun omgevingsbeleid. 
 
Voor Zuid Limburg zijn twee NOVI-gebieden aangewezen in 2021. Voor de komende jaren 
liggen hier goede kansen om juist in deze gebieden aandacht voor natuur, water, landschap 
goed in te brengen. Vandaar dat we erop inzetten om als stakeholders in deze projecten te 
kunnen participeren. Ditzelfde geldt voor de drie regio's waar een uitwerking van de 
Omgevingsvisie wordt voorzien in 2022. 
 
Samen met onze achterban in het Zuid-Limburgse Heuvelland willen we een burgerbeweging 
stimuleren.  
 

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen 

inzet in 

dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

2.04.01 Omgevingswet 3,4,6,7 Kennis 5   Provincie Limburg 

2.04.02 Lokale planologie 1,2,3,4,6,7 Beleidsadvisering 120  € 2.000 Provincie Limburg 

2.04.03 Actualisatie Provinciale 

Omgevingsvisie 

2,3,4,5,6,7,8 Beleidsadvisering 3   Provincie Limburg 

2.04.04 Novi-gebieden de Peel en 

Zuid-Limburg 

2,3,4,5,6,7,8 Beleidsadvisering 10   Provincie Limburg 

2.04.05 Ontwerpend onderzoek in 

drie regio's (concretisering 

Omgevingsvisie Limburg) 

2,3,4,5,6,7,8 Beleidsadvisering; 

project/casus 

9   Provincie Limburg 

2.04.06 Luchthavenbesluit MAA 4 Beleidsadvisering 8   Provincie Limburg 

2.04.07 Nationaal Landschap Zuid-

Limburg 

2,3,4,5,6,7 Beleidsadvisering 8   Provincie Limburg 

2.04.08 Alliantie Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg 

2,3,4,5,6,7 Netwerk 10   Provincie Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
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5.6 Transitie landbouw & milieu 

Doel 5 Inzetten op natuur inclusieve, milieuvriendelijke en circulaire voedselproductie 
met zuinig gebruik van hulpbronnen, zodat de Limburgse land- en tuinbouw in 2030 
geen negatieve effecten meer heeft op de leefomgeving maar positief bijdraagt aan de 
kwaliteit van het Limburgse landschap met een veel kleinere kringloop ten opzichte van 
nu en zorg heeft voor meer biodiversiteit. 
  
  
Onze inzet de komende jaren is gericht op het stimuleren en actief bijdragen aan het uitvoeren 
van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Limburg tot een concreet uitvoeringsprogramma. 
Hierbij is de inzet voor 2022 de ontwikkeling en implementatie van een biodiversiteitsmonitor. 
Landelijk zal de samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld de Natuur en Milieufederaties 
en de partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om succesfactoren te delen en in de 
provincie uit te rollen. Het aanjagen en faciliteren van agroforestry, voedselbossen als praktisch 
handvat voor vrijkomend agrarisch landgebruik en lokale boer-burgernetwerken maken hier 
onderdeel van uit.  
  
Om de polarisatie in beeldvorming ten aanzien van de landbouw van de afgelopen jaren een 
halt toe te roepen ligt in 2022 de focus op het creëren van een door partners (LLTB, Provincie, 
Waterschap, aangesloten boeren) gedragen integraal (cijfermatig) beeld van de 
maatschappelijke, economische en ecologische impact van de landbouw in Limburg. Het is 
belangrijk om te werken aan draagvlak en bewustwording ten aanzien van het herkomst en 
duurzaamheid van ons voedsel. Om dit te ondersteunen is aandacht nodig voor de 
versterking/uitbreiding van onze landbouw achterban, jonge (bio)boeren en verkorte keten 
partners die het juiste voorbeeld geven. 
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Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage 

aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen 

inzet in 

dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

3.05.01 Stikstofcoach opleiding  2, 5 Kennisontwikkeling 5   De Natuur en 

Milieufederaties  

3.05.02 Actieplan NIL, . 2,3,4,5 Beleidsadvisering 20   Provincie Limburg 

3.05.03 Platform Vitale 

Veehouderij,   

2,3,4,5 Beleidsadvisering 15   Provincie Limburg 

3.05.04 Stikstoftafel, bestuurlijk, 

ambtelijk en 

gebiedstafels, . 

2,3,4,5 Beleidsadvisering 25  € 4.000  Provincie Limburg 

3.05.05 Verkennen van opzet 

project ‘Bodem als basis 

voor biodiversiteit en 

buffering’ (BBBB) met 

achterban 

1, 3, 5, 6, 

9 

Project/casus 15   De Natuur en 

Milieufederaties  

3.05.06 Opzetten achterban 

natuurinclusieve boeren/ 

jonge innovatieve, 

duurzame boeren 

1,5,8,9 Netwerk 20   Provincie Limburg 

3.05.07 Afstemming met andere 

Natuur en Milieufederaties  

3,5 Netwerk 10   De Natuur en 

Milieufederaties 

3.05.08 Platform Voedselbossen, 

herenboeren en 

agroforestry versterken 

1,2,3,4,5 Netwerk 10   Provincie Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 

  
Doel 6 Inzetten op de transformatie van het huidige watersysteem naar een 
waterbeheersysteem dat jaarrond voldoende, schoon en veilig water garandeert 
afgestemd op alle functies in het landelijk en stedelijk gebied (volgens de trits 
‘’vasthouden, vasthouden, vasthouden’) 
  
Onze inzet de komende jaren is om samen met relevante partners te werken aan de transitie 
naar een schoon, veilig, gezond en aantrekkelijk watersysteem. Belangrijk onderdeel hiervan is 
het creëren van bewustwording bij partners (provincie, gemeenten, waterschap, LLTB) dat een 
transitie van het watersysteem nodig is zowel vanuit de klimaatopgave, biodiversiteit als de 
transitie naar een duurzame landbouw. Daarom willen we samen met de stakeholders werken 
aan een Actieplan Watersysteemherstel.  
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Voor 2022 zal de focus liggen op het opstellen en concretiseren van een lange termijnvisie voor 
ons watersysteem volgens de pijlers ‘functie volgt peil’ en ‘natuurlijk conserveren en vertragen’ 
binnen bestaande project- en klankbordgroepen en als onderdeel van onze beleidsadvisering. 
Bij het ondersteunen van ambassadeurs klimaatbuffers zal expliciet aandacht zijn voor 
maatregelen in het stedelijke gebied. Daarnaast zal het aanjagen van voortgang ten aanzien 
van de KRW een prominente plek innemen. 
  

Nr Naam Bijdrage 

aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen inzet 

in dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

3.06.01 KRW voortgang 

monitoren/aanjagen 

2,6 kennisontwikkeling 15   Provincie 

Limburg 

3.06.02 Actieplan 

Watersysteemherstel 

3,6 Beleidsadvisering 15   Provincie 

Limburg 

3.06.03 Deelnemen aan 

klankbordgroepen  

3,6 Beleidsadvisering 15   Provincie 

Limburg 

3.06.04 Coalitie Waterschap, 

LLTB, 

Terreinbeheerders, 

NMF Limburg  

3,6 Beleidsadvisering 25   Provincie 

Limburg 

3.06.05 Opzetten en 

ondersteunen 

ambassadeurs 

klimaatbuffers  

3,6 Beleidsadvisering 25   Provincie 

Limburg 

3.06.06 Waterbeleid 3,6 Beleidsadvisering 10   Provincie 

Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
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5.7 Transitie energie & circulaire economie 

Doel 7 Inzetten op een volledige transitie van fossiele naar hernieuwbare energie in 2050 
met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden en lokaal eigenaarschap 
 
Onze inzet de komende jaren is lokale ondersteuning van duurzame energiecollectieven in 
Limburg, zodat in hun werkgebied zowel meer duurzame energie wordt opgewekt als 
energiebesparing wordt gerealiseerd. We zijn betrokken bij de opleiding van energiecoaches 
die eigenaar-bewoners en huurders adviseren. Daarnaast is het onze inzet om de 
Participatiecoalitie te blijven organiseren en uitbouwen in samenwerking met REScoop Limburg 
en Buurkracht, gericht op het vergroten van draagvlak, zeggenschap en eigenaarschap in de 
energietransitie.  
 
Tevens het motiveren van burgers voor energiebesparing, in de gebouwde omgeving en 
anderszins (wijkaanpak/provinciale sociale agenda). We willen daarnaast een brug slaan 
tussen belangen van de energietransitie en die van natuur en landschap. We adviseren 
gemeenten bij het opstellen van beleid voor grootschalige opwekking van duurzame energie, 
inclusief daarbij horende participatie. Daarnaast zetten wij in op het agenderen en stimuleren 
van goede voorbeelden bij overheden voor wat betreft zuinig en dubbel ruimtegebruik. 
 
 

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage 

aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen 

inzet in 

dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

4.07.01 Energiebeleid  7 Kennis en 

beleid 

15   Provincie Limburg 

4.07.02 Afstemming met andere Natuur 

en Milieufederaties ogv energie 

7 Kennis en 

netwerk 

10   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.07.03 RESsen (wijkaanpak) 7 Project 2,5   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.07.04 RESsen (energieopwekking)  7 Project 45   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.07.05 SELL 7 Kennis en 

netwerk 

30   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.07.06 Coördinatie energiecoaches 7 Netwerk 3   Derden 

4.07.07 Projectbureau REScoop 

Limburg (Versnelling 

coöperatieve energietransitie in 

Limburg) 

7 Netwerk en 

project 

15   Derden 

4.07.08 Ontzorgingsprogramma 

Maatschappelijk Vastgoed 

7 Netwerk en 

project 

8   Derden 

4.07.09 Natuur inclusieve 

energietransitie en RO  

    10   Derden 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
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Doel 8 Inzetten op een circulaire economie, die onze voetafdruk verkleint en uiteindelijk 
past binnen de draagkracht van de aarde. 
 
Onze inzet de komende jaren is om verbinding te maken tussen de domeinen energie, natuur, 
milieu, landschap en circulariteit. De Natuur en Milieufederatie is vanwege haar diverse 
achterban bij uitstek in de positie om deze verbinding te maken. Daartoe zal ook gezocht 
worden naar samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid. Concreet betekent 
dit dat we samen met gemeenten aan een platform Duurzaam Limburg gaan werken. 
Daarnaast zijn we actief bij de Expertgroep Circulaire Economie van de gezamenlijke Natuur en 
Milieufederaties en de Circular Hub van Chemelot. 
 
Gekoppeld aan de sociale agenda van de provincie Limburg starten we in 2022 twee nieuwe 
projecten waarbij we enerzijds de samenwerking met bedrijven opzoeken en tegelijkertijd actief 
in een sociaal armere wijk aan de slag gaan om te onderzoeken hoe juist in zo'n wijk resultaten 
behaald kunnen. Bij voorkeur proberen we daar ook natuurinclusiviteit, waterverbruik, etcetera, 
in mee te nemen. 
 

Project 

nummer 

Projectnaam Bijdrage 

aan 

doelen 

Categorie Raming 

eigen inzet 

in dagen 

 Projectkosten  Financiering 

4.08.01 Beleid circulaire economie 8 Kennis en 

beleid 

10   Provincie Limburg 

4.08.02 Circulair Hub 8 Netwerk en 

casus 

10   Provincie Limburg 

4.08.03 Afstemmen met andere Natuur 

en Milieufederaties ogv 

circulaire economie 

8 Kennis en 

netwerk 

5   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.08.04 Regionale materiaalstromen en 

verwerkingsketens 

8 Netwerk en 

project 

15   De Natuur en 

Milieufederaties 

4.08.05 Meewerken aan platform 

duurzaam Limburg 

8 Project 8   Provincie Limburg 

4.08.06 Samenwerking met bedrijven 

opzoeken 

8 Netwerk en 

project 

8   Provincie Limburg 

4.08.07 Gebiedsgerichte en integrale 

wijkaanpak: de wijk van de 

toekomst 

8 Casus en 

project 

10   Provincie Limburg 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2 
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5.8 Communicatie 

 
Doel 9 Inzetten op actieve communicatie om onze achterban en netwerk te informeren, 
bewustwording te bevorderen en onze naamsbekendheid te vergroten. 
 
Onze inzet is gericht op een duidelijke en begrijpelijke communicatie met onze interne en 
externe doelgroepen: achterban, terreinbeheerders, voorlichters, vrijwilligers, burgers, 
bedrijven, overheden, natuur- en milieugroepen en overige maatschappelijke organisaties. Ook 
communiceren wij op een open en transparante wijze met de pers/media. 
  

Nr Naam Bijdrage 

aan 

doelen 

Categorie Raming eigen 

inzet in dagen 

 Project 

kosten  

Financiering 

5.09.01 Website 1,2,9 Kennis en 

netwerk 

20   Provincie Limburg 

5.09.02 Sociale media 1,2,9 Kennis en 

netwerk 

20   Provincie Limburg 

5.09.03 Digitale nieuwsbrief 1,2,9 Kennis en 

netwerk 

20   Provincie Limburg 

5.09.04 Doorontwikkeling en bewaking 

huisstijl 

1,2,9 Kennis en 

beleid 

2   Provincie Limburg 

5.09.05 Communicatie (beleid/strategie, 

public relations, (pers)voorlichting) 

1,2,9 Kennis, 

beleid, 

netwerk 

40   Provincie Limburg 

5.09.06 Communicatieplan 2022-2023 1,2,9 Beleid, 

netwerk, 

casus 

5   Provincie Limburg 

5.09.07 Compact jaarbericht 2021 1,2,9 Netwerk, 

casus 

8   Provincie Limburg 

5.09.08 Verkennen Jeugdplatform 1,2,9 Beleid, 

netwerk 

10   Provincie Limburg 

5.09.09 Nacht van de Nacht 1,2,4,9 Netwerk 4   De Natuur en 

Milieufederaties 

5.09.10 GoodFoodClub 1,2,5,9 Netwerk 4   De Natuur en 

Milieufederaties 

¹ Doelen, zoals genoemd in  hoofdstuk 4 paragraaf 2  
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5.9 Bureauzaken 

Doel 10 Inzetten op een duurzame, stabiele en financieel gezonde organisatie. 
 
Onze inzet (335 dagen) is gericht op het zodanig inrichten van het bureau en de 
werkprocessen dat ons werk zo goed en efficiënt mogelijk gedaan kan worden, de beleids- en 
projectmedewerkers zo goed mogelijk ondersteund en ontlast worden en een duurzame 
financiële basis gecreëerd wordt. De werkzaamheden van bureauzaken bestaat uit het 
ondersteunen van de beleidsmedewerkers. Tevens zorgt het bureau voor financiële rapportage 
zoals jaarrekening, jaarverslag, kwartaalverantwoording en analyses in het kader van planning 
ten opzichte van de werkelijkheid. In 2022 wordt het ICT-project afgerond zodat alle 
medewerkers extern kunnen werken, zowel op locatie als thuis.  
De volgende projecten worden in 2022 opgepakt om het bureau efficiënter te maken: 

1. Het actualiseren van het processenhandboek  
2. Jaarplanning opstellen 
3. Teambuilding 
4. Bestuur en organisatie teambuilding 

  



 

28   Jaarprogramma 2022 

  

7 Bestuur en organisatie in 2022 

7.1 Algemeen 

NMF Limburg is ontstaan uit een federatieve gedachte. In 1971 is een stichting opgericht 
waarin die gedachte vorm heeft gekregen middels een achterban, het bestuur en het bureau. In 
het bestuursreglement, d.d. 2 oktober 2017, zijn de taken van het bestuur van de NMF Limburg 
vastgesteld.  
 
Samengevat bestaat het bestuur uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). 
Dit bestuur legt het beleid jaarlijks vast (meerjarenbeleidsplan, jaarprogramma en begroting) en 
ziet toe op de uitvoering daarvan (via het bestuursverslag en de jaarrekening). Het bestuur 
kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, dat naast de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester bestaat uit één of meerdere leden. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en kan 
taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur mandateert 
taken en bevoegdheden aan de directeur. 

7.2 Organisatie: vaste basis én flexibele schil  

Het bureau bestaat uit een relatief klein team van vaste medewerkers, onder leiding van een 
directeur. Daarnaast hebben we een flexibele schil van betaalde en onbetaalde medewerkers. 
We willen structureel plaats bieden aan stagiaires die een bijdrage leveren aan onze 
programma’s en ons voorzien van frisse nieuwe inzichten.  
 
Kennisopbouw en -vernieuwing zijn structurele aandachtspunten. We werken samen en 
benaderen alle werkzaamheden bij voorkeur integraal. Landelijk doen we dat in de koepel van 
twaalf Natuur en Milieufederaties, provinciaal met onze natuur- en landschapspartners en 
thematische coalitie en lokaal met onze achterban en pool van deskundige vrijwilligers.  
 
Gedurende het jaar legt de directeur verantwoording af door middel van bestuursrapportages. 
Hierin wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden en 
doelstellingen, die volgens het Jaarprogramma gehaald moeten worden, alsmede over de 
financiën. 

7.3 Integriteit 
In 2021 is voor de gehele organisatie Integriteitsbeleid opgesteld en geïmplementeerd en zijn 
afspraken gemaakt op welke wijze integriteit onderwerp van gesprek blijft.   

Het integriteitsbeleid van de Natuur en Milieufederaties bestaat uit twee onderdelen: een 
beleidsdocument (inclusief toelichting op de meldingsprocedure ongewenst gedrag en de 
klokkenluidersregeling) en een gedragscode. 

In het Integriteitsbeleid is vastgelegd hoe we omgaan met waarden en normen, wat ieders 
rollen en verantwoordelijkheden zijn en hoe het beleid ingevoerd, geborgd en gehandhaafd 
wordt binnen de organisatie. Dit document vormt de kapstok waaraan alle regelingen en 
instrumenten voor integriteit opgehangen kunnen worden. Het integriteitsbeleid geldt voor alle 
medewerkers en vrijwilligers in dienst van de Natuur en Milieufederaties en voor overige 
groepen medewerkers als inhuurkracht.  
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8 Begroting 2022 

NMF Limburg is een non-profit organisatie.  Ons werk levert een bijdrage aan het behalen van 
provinciale doelen op alle inhoudelijke beleidsthema’s (o.a. natuur, landschap, water, 
ruimtelijke kwaliteit, landbouw, energie, circulaire economie en leefomgeving). Daarnaast 
draagt ons werk bij aan de betrokkenheid, participatie en waar mogelijk draagvlak bij de 
Limburgers die natuur, landschap en duurzaamheid een warm hart toedichten.  
 
Incidenteel voeren wij procedures bij de Rechtbank en/of Raad van State. Deze worden 
volledig betaald uit onze baten uit contributies en donaties. In het kader van goed bestuur is er 
een continuïteitsreserve om onze sociale verplichtingen aan het personeel waar nodig waar te 
kunnen maken. Deze reserves worden niet voor beleggingen aangewend.  

8.1 Begroting 2022 naar opbrengsten en kosten 

Provincie Limburg Exploitatiesubsidie € 414.032  
Provincie Limburg Projecten €            0  
Stichting De Natuur en Milieufederaties NPL-gelden € 118.000  
Stichting De Natuur en Milieufederaties Projecten €   15.000  
Terreinbeheerders €   45.212  
Lidmaatschap aangesloten organisaties €     5.000 
Donateurs €     1.000  
 
SUBSIDIES/ BIJDRAGEN € 598.244    
 
Projectkosten €   12.250  
Lonen en salarissen € 367.153  
Sociale lasten/pensioenlasten € 128.504 
Overige personeelskosten €   13.806  
Afschrijvingen €     5.000 
Huisvestingskosten €   26.850  
Bureau- en organisatiekosten €   37.350  
Algemene kosten €     6.631  
Diverse baten en lasten €            -   
 € 597.544   
Financiële baten €        
Financiële lasten € -/-   700   
 
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR BESTEMMINGEN €           0 
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8.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022   

Deze begroting is gebaseerd op het verwachte werk in relatie tot een minimale bezetting die 
nodig is om dat werk te verzetten. Er zijn grote transitieopgaves waarbij milieu, natuur, 
landschap en circulariteit essentiële onderdelen zijn. Opgaves waarbij met name de Provincie 
Limburg een beroep op ons doet. Opgaves die nog vele jaren onze aandacht opeisen en 
verdienen. 
 
Om onze rol in de provincie Limburg goed te kunnen vervullen wordt uitgegaan van een 
minimale structurele formatie van 6 Fte, waarvan 4,8 Fte direct ingezet wordt voor inhoudelijk 
werk en 1,2 Fte in de ondersteuning.  
 
In onderstaand diagram is te zien hoeveel van de directe uren wordt besteed per bijdrage van 
onze financiers ten opzichte van de bijdrage die daadwerkelijk wordt toegekend/ gevraagd.  
 

 
 
In onderstaande tabel is te zien hoeveel van de directe uren wordt besteed per bijdrage van 
onze financiers t.o.v. de bijdrage die daadwerkelijk wordt toegekend/gevraagd na aftrek van de 
projectkosten. 
 

Financier Tijdsbesteding directe 
uren 

Bijdrage (na aftrek van 
de projectkosten) 

Provincie Limburg 71% 66% 
De Natuur en Milieufederaties 15% 24% 
Terreinbeheerders 6% 7% 
Landelijke projecten 2% 0% 
Overige financiers 6% 0% 
Totaal 100% 100% 

 
  

Provincie Limburg
71%

Nationale Postcode 

Loterij

15%

Terreinbeheerders

6%

De natuur en 

milieufederaties

2%
Overige financiers

6%
Benodigde Uren
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8.3 Risico-analyse 
Financiële afhankelijkheid en continuïteit 

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 (Nationale Postcode Loterij) ter beschikking stellen. In 2022 zullen 
deze middelen respectievelijk € 414.032 en € 118.000 zijn en daarmee ongeveer 78 procent 
van de totale opbrengsten. 
 
De exploitatiesubsidie van de provincie Limburg wordt jaarlijks ter beschikking gesteld. De 
Nationale Postcode Loterij heeft een meerjarig commitment afgegeven tot en met 2027. 
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. Indien één van deze twee partijen besluit 
om haar bijdragen te verminderen, heeft dat vanzelfsprekend substantieel effect op de 
begroting. Jaarlijks wordt geïnventariseerd bij de partijen of dit aan de orde zou kunnen komen. 
 
Zolang de doelen van NMF Limburg niet bereikt zijn, heeft de stichting feitelijk bestaansrecht. 
Echter, zonder financiële middelen, zou er geen capaciteit zijn om die inzet te leveren.  
De continuïteit, kwaliteit van het werk en aard van de werkzaamheden vragen een goed op 
elkaar ingespeeld team dat het werkgebied, het netwerk (achterban en stakeholders) goed kent 
en problematiek goed beheerst. Dat lukt niet én is niet haalbaar met tijdelijke krachten.  
Het is ook niet wenselijk dat NMF Limburg commerciële activiteiten onderneemt of bijvoorbeeld 
te veel afhankelijk wordt van éénmalige projectsubsidies. Daar schuilt het risico in dat de 
primaire drive wordt verlegd van de inhoudelijke doelen naar financiële doelen (winst, omzet, 
behoud). 
 
NMF Limburg kiest bewust voor het risico met betrekking tot de hiervoor aangegeven 
financiering ervan uitgaande dat zolang haar maatschappelijke doelen niet bereikt zijn, 
maatschappelijke partijen zoals overheden of goede doelen-fondsen bereid zijn haar bijdragen 
te leveren.  
 
Vermogensbeleid 
Het bestuur is van mening dat voldoende gelden voor afvloeiingsregelingen van het personeel 
gereserveerd moeten worden voor de duur van 6 tot 12 maanden. Dit komt – gelet op het 
huidige personeelsbestand - neer op een vermogen van €250.000 tot €500.000.  Het huidige 
vermogen bedraagt ruim vier ton en valt dus binnen de geschetste bandbreedte. 
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Bijlage 1 dekkingsplan 

Het jaarprogramma wordt gedekt door de volgende financiers: 
 

Financier  Bedrag 
Provincie Limburg Exploitatiesubsidie € 414.032 
De Natuur en Milieufederaties Jaarlijkse bijdrage NPL gelden € 118.000 
De natuur en Milieufederaties projecten Bijdrage o.b.v. projectaanvraag € 15.000 
Terreinbeheerders Jaarlijkse bijdrage € 45.212 
Derden Jaarlijkse bijdrage € 0 
Contributie en donaties Jaarlijkse bijdrage € 6.000 
   
Totaal  € 598.244 

 
Bijdrage per financier uitgesplitst in uren en projectkosten: 
 

Financier materiaalkosten Uren Uurtarief Uur in euro’s 
Provincie Limburg € 12.250 4.079 € 98,50 € 414.032 
De Natuur en 
Milieufederaties 

€ 0 1.475 € 80,00 € 118.000 

De natuur en 
Milieufederaties 
projecten 

 187,5 € 80,00 € 15.000 

Terreinbeheerders € 0 459 € 98,50 € 45.212 
Contributie en 
donaties 

   € 6.000 

     
Totaal € 12.250 6.200,5  € 598.244 
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Bijlage 2 urenbesteding 

Inzetbaarheid medewerkers 
 

Functie Contract 
Uren 

Vakantie- 
en ziekte 
uren 

Indire
cte 
uren 

Directe 
uren 

Totaal 
werkbare uren 

Directeur (40 uur per week) 2.080 396 293 1.391 1.684 
Secretaresse (16 uur per 
week) 

832 171 661 0 661 

Financiële medewerker (12 
uur per week) 

624 119 505 0 505 

Controller (20 uur per 
week) 

1.040 202 838 0 838 

Communicatie medewerker 
(12 uur per week) 

624 119 50 455 505 

Medewerker communicatie 
en organisatorische 
ondersteuning projecten 
(16 uur per week) 

832 171 0 661 661 

Beleidsmedewerker Ruimte 
ordeningen natuur  (40 uur 
per week) 

2.080 428 84 1.568 1.652 

Beleidsmedewerker Ruimte 
ordeningen natuur (28 uur 
per week( 

1.456 305 84 1.607 1.151 

Milieu, landbouw en water 
(32 uur per week) 

1.664 317 84 1.263 1.347 

Energie (32 uur per week) 1.664 317 84 1.263 1.347 
Totaal 12.896 2.545 2.683 7.668 10.351 

 
Urenbesteding per thema 
 

Thema Indirecte 
uren 

Directe 
uren 

Totaal 
werkbare uren 

Achterban en netwerk 0 960 960 
Ruimte, landschap en natuur 0 2.208 2.208 
Transitie landbouw & milieu 0 1.800 1.800 
Transitie energie & circulaire economie 0 1.636 1.636 
Communicatie 0 1.064 1.064 
Bureauzaken 2.683 0 2.683 
    
Totaal 2.683 7.668 10.351 
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Urenbesteding per financier 
 

Thema Benodigde 
Uren 

Beschikbare 
uren 

Provincie Limburg 5.461 4.079 
Nationale Postcode Loterij     1.140 1.475 
Limburgs Landschap 153 153 
Staatsbosbeheer 153 153 
Natuurmonumenten 153 153 
De natuur en milieufederaties 160 187 
Overige 448 0 
   
Totaal 7.668 6.200 
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Bijlage 3 Korte beschrijving projecten 

Thema Achterban en netwerk 
 
1.01.01 Bijscholen achterban Omgevingswet 
Het organiseren van één of meerdere informatieavonden voor de achterban en de 
Terreinbeheerders, zodat die op de hoogte gebracht worden van de belangrijkste wijzigingen 
en gevolgen van de nieuwe wet voor de bescherming van milieu, natuur en landschap. 
Uiteindelijke doel is dat de achterban meewerkt aan de totstandkoming van kwalitatief goede 
gemeentelijke Omgevingsvisies en –plannen. 
 
1.01.02 Milieurechtshulp 
Bij de NMF Limburg aangesloten organisaties kunnen rekenen op juridische advisering  en 
ondersteuning. Bij eenvoudigere juridische kwesties kunnen medewerkers zelf deze advisering 
doen. Bij complexere juridische zaken kunnen aangesloten organisaties advies krijgen van een 
juriste, waarmee de NMF Limburg een samenwerkingsverband heeft. 
 
1.01.03 Vraagbaak 
De NMF Limburg heeft een belangrijke vraagbaakfunctie voor (lokale) natuur- en          
milieuorganisaties, al dan niet bij haar aangesloten, maar ook voor burgers, initiatiefnemers of 
andere stakeholders. Afhankelijk van het natuur- of milieubelang zal de NMF Limburg de 
kwestie zelf oppakken als nieuw project, uitgebreid uitzoeken en advies erover uitbrengen of op 
basis van parate kennis adviseren en doorverwijzen. 
 
1.01.04 Halfjaarlijkse regiovergaderingen 
In elke regio (5 in totaal) wordt 2 keer per jaar een regiobijeenkomst gehouden,            
bedoeld voor de in die regio bij de NMF aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties en 
Terreinbeheerders.  Een medewerker van de NMF Limburg is contactpersoon c.q. notulist van 
deze vergaderingen, een bestuurslid zit de vergadering voor. Er wordt informatie uitgewisseld 
en afgestemd over (lokale) onderwerpen waarmee zowel de federatie als de lokale groepen 
zich bezighouden.  
  
1.01.05 Ontmoetingsdag aangesloten organsiaties 
Elk jaar wordt een ontmoetingsdag georganiseerd voor de bij de NMF Limburg aangesloten 
organisaties. Er wordt een thema gekoppeld aan deze dag en er wordt meestal een externe 
spreker ingehuurd.  
 
1.02.01 PS en Statencommissies 
Gevraagd en ongevraagd adviseren, beantwoorden van vragen, lobbyen richting Statenleden 
en het onderhouden van contacten met Staten- en Commissieleden. 
 
1.02.02 Provinciale Statenverkiezingen 2023 
In 2023 worden nieuwe leden van Provinciale Staten en een nieuw Provinciebestuur gekozen. 
In 2022 zal de NMF Limburg zich er samen met haar achterban en de Terreinbeheerders voor 
inzetten dat speerpunten op het gebied van thema's als natuur, landschap, milieu, water, 
energie en klimaat onder de aandacht gebracht worden van de verschillende politieke partijen. 
 
1.02.03 Netwerken (overheden, bedrijfsleven, etc.) 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
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Thema Ruimte, landschap en natuur 
 
2.03.01 Natuurbeschermingsoverleg 
Het voorbereiden, voorzitten en notuleren van zes Natuurbeschermingsoverleggen en zes 
bijeenkomsten van de Agendacommissie, met als doel informatie-uitwisseling met de provincie 
(cluster Natuur) en de Terreinbeheerders, afstemming op strategische ruimtelijke ordenings-, 
natuur- en waterdossiers en indien nodig lobby en het innemen van gezamenlijke standpunten. 
 
2.03.02 Afstemming met andere Natuur en Milieufederaties 
Landelijke uitwisseling, afstemming, lobby, kennisverdieping en samenwerking met de andere 
provinciale Natuur en Milieufederaties op het gebied van ruimte, landschap en natuur.  
 
2.03.03 Natuurbeschermingsoverleg+ 
Twee keer per jaar zal een overleg georganiseerd worden met een aantal provinciale 'groene’ 
organisaties (breder dan alleen de Terreinbeheerders), met als doel informatie-uitwisseling, 
afstemming en indien nodig gezamenlijke lobby op thema's als natuur, landschap, water en 
bodem. De NMF Limburg zal deze overleggen voorbereiden, voorzitten en notuleren. 
 
2.03.04 Samenwerkingsverband IJzeren rijn 
Als lid van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn blijft de NMF Limburg de ontwikkelingen in 
de gaten houden en onderneemt ze actie indien nodig. De NMF Limburg wil voorkomen dat er 
doortrekkende goederentreinen van België naar Duitsland dwars door de kernen en 
natuurgebieden van Limburg zullen gaan rijden. Mogelijk in 2021 weer actueel. 
 
2.03.05 Opzetten platform vergroting biodiversiteit Noord- en Midden-Limburg 
Samen met welwillende gemeenten zetten we een platform op dat zich sterk gaat maken om 
vanuit gemeentelijke beleid en uitvoering te komen tot vergroting van de biodiversiteit. 
Ecologisch bermbeheer is hier onderdeel van. 
 
2.03.06 Opzetten platform vergroting biodiversiteit Zuid-Limburg 
Samen met welwillende gemeenten zetten we een platform op dat zich sterk gaat maken om 
vanuit gemeentelijke beleid en uitvoering te komen tot vergroting van de biodiversiteit. 
Ecologisch bermbeheer is hier onderdeel van. 
 
2.03.07 Begeleiding Limburgse Boombeschermingsgilde 
NMF Limburg heeft in 2021 een Limburgs Boombeschermersgilde opgezet. Dit duurzaam 
netwerk is opgezet met behulp van betrokken mensen in de regio’s, die zich op vrijwillige basis 
inzetten voor het behoud van bestaande bomen én nieuw geplante bomen.  
 
2.03.08 Plan Boom 
Plan Boom heeft als doel de aanplant in vier jaar tijd van 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, 
plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. We activeren 
en enthousiasmeren provincie, gemeenten, waterschap, achterban, bewonersorganisaties, 
energiegroepen, individuen en bedrijven om mee te doen. Het project sluit goed aan bij het 
voornemen van de provincie Limburg om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te 
planten. Het Plan Boom zal worden uitgevoerd door de NMF Limburg, in nauwe samenwerking 
met Limburgs Landschap, Stichting waarde en LSA-bewoners. De Natuur en Milieufederaties is 
de opdrachtgever, de belangrijkste stakeholders zijn de provincie, gemeenten, waterschap, 
natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en burgers 
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2.03.09 AB Faunabeheereenheid Limburg 
Deelname aan de vergaderingen van het AB van de Faunabeheereenheid Limburg en 
inbrengen standpunten van de achterban 
 
2.03.10 Natuurprogramma Limburg 
Het leveren van input mede namens de Terreinbeheerders en de achterban voor het 
Natuurprogramma Limburg 2021-2030.  
 
2.03.11 Limburgs bosbeleid 
Het leveren van input mede namens de Terreinbeheerders en de achterban voor het Limburgs 
bosbeleid. 
 
2.03.12 Natura 2000-beheerplannen 
Samen met de achterban en Terreinbeheerders inzetten en toezien op kwalitatief goede 
beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. 
 
2.03.13 Flora- en faunabeheer 
Volgen van landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van flora- en faunabeheer, 
nodig voor de ondersteuning van groepen, deelname aan relevante overleggen en het goed 
kunnen vervullen van de vraagbaakfunctie en onze rol in het AB van de Faunabeheereenheid 
Limburg. 
 
2.03.14 Soortenbeleid 
Volgen van landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid, nodig 
voor de ondersteuning van groepen, deelname aan relevante overleggen en het goed kunnen 
vervullen van de vraagbaakfunctie en onze rol in het AB van de Faunabeheereenheid Limburg 
 
2.04.01 Omgevingswet 
De wet zal naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treden. De NMF Limburg zal in 2022 de 
ontwikkelingen op de voet volgen om de eigen projecten naar behoren te kunnen uitvoeren, de 
achterban de juiste ondersteuning te kunnen bieden alsook de vraagbaakfunctie succesvol te 
kunnen vervullen. 
 
2.04.02 Lokale planologie 
Steeds meer zaken op het gebied van ruimtelijke ordening zijn gedelegeerd naar gemeenten. 
Die zijn daarmee een belangrijke partner voor de NMF Limburg wat betreft bescherming van 
natuur-, landschaps- en milieubelangen. Bij het project lokale planologie gaat het om het 
behartigen van deze belangen op gemeentelijk niveau en het (gevraagd en ongevraagd) 
adviseren van gemeenten, met als uiteindelijke doel de totstandkoming van kwalitatief goede 
ruimtelijke plannen. Belangrijke zaken waarbij inbreng van de NMF Limburg wordt verwacht zijn 
o.a. plannen van gemeenten omtrent duurzame vormen van energieopwekking (plaatsing van 
windmolens en/of zonnevelden) en gemeentelijke Omgevingsvisies en –plannen, vooruitlopend 
op of voortkomend uit de invoering van de nieuwe Omgevingswet.  
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2.04.03 Actualisatie Provinciale Omgevingsvisie 
De nieuwe Omgevingsvisie Limburg wordt eind 2021 vastgesteld. Nieuwe prioriteiten van het 
provinciaal bestuur, Collegeprogramma’s, maatschappelijke ontwikkelingen of wetgeving 
kunnen leiden tot de noodzaak om (delen van) de Omgevingsvisie Limburg en bijbehorende 
Omgevingsverordening aan te passen, uit te werken of te actualiseren. Dit zal gebeuren via 
een interactief proces (dialoog met andere overheden en stakeholders). De NMF Limburg zal 
hiervoor inbreng leveren en erop toezien dat de belangen van milieu, natuur en landschap 
voldoende worden meegenomen in de planvorming. 
 
2.04.04 NOVI-gebieden 
In de Nationale Omgevingsvisie zijn de zgn. NOVI-gebieden geïntroduceerd, gebieden waar 
het Rijk vanwege de complexiteit van de (omgevings)vraagstukken meerjarig extra aandacht 
aan wil geven. Voor Limburg zijn de Peel en Zuid-Limburg als NOVI-gebieden benoemd. De 
NMF Limburg zal in 2022 de belangen van milieu, natuur en landschap inbrengen in de verdere 
uitwerking van deze NOVI-gebieden. 
 
2.04.05 Ontwerpend onderzoek in drie regio's 
De Omgevingsvisie Limburg is een plan op hoofdlijnen en daarmee vrij globaal. In drie 
deelgebieden (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) zal ingezoomd worden op de verschillende 
ruimtelijke opgaven die in dat gebied spelen, en op een verkenning van mogelijke 
oplossingsrichtingen. Dat gebeurt via een interactief proces d.m.v. de methode van ontwerpend 
onderzoek. De NMF Limburg zal er samen met haar achterban op toezien dat natuur-, milieu- 
en landschapsbelangen voldoende meegenomen worden in deze drie gebiedsuitwerkingen.  
 
2.04.06 Luchthavenbesluit MAA 
In 2022 wordt een nieuw Luchthavenbesluit genomen, met daarin afspraken over het 
toekomstige gebruik van MAA. Belangrijk voor milieu en leefbaarheid in Zuid-Limburg. De NMF 
Limburg zal er samen met haar achterban, omwonenden en organisaties verenigd in de 
Alliantie Geen Uitbreiding Vliegveld Beek op toezien dat bij de besluitvorming voldoende 
rekening gehouden wordt met de volledige impact van het gebruik van de luchthaven op milieu, 
(leef)klimaat en gezondheid. Tevens zal er gepleit worden voor een alternatief gebruik van de 
luchthaven met minder impact op milieu en leefomgeving. 
 
2.04.07 Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
Deelname aan de Themagroep Landschap en het Bestuurlijk Overleg om ervoor te zorgen dat 
ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap en milieu voldoende aandacht krijgen in de uitwerkingen 
van het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
 
  



    
 

 Jaarprogramma 2022     39 

 

2.04.08 Alliantie Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
Bij bewoners, bezoekers en recreanten bestaan zorgen over de achteruitgang van de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De  
NMF Limburg wil in 2022 samen met haar achterban, Terreinbeheerders en andere 
stakeholders deze problematiek hoger op de gemeentelijke en provinciale agenda's zetten. 
Uiteindelijke doel is om een beweging 'van onderop’ in het leven te roepen, die zich inzet voor 
behoud en verbetering van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het Nationaal 
Landschap.  
 
Thema Transitie landbouw & milieu 
 
3.05.01 Stikstofcoach opleiding 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
3.05.02 Actieplan NIL 
We focussen ons op de ontwikkeling van en implementatie van een biodiversiteitsmonitor voor 
het landelijke gebied om maatregelen te monitoren. 
 
3.05.03 Platform Vitale Landbouw 
De provincie Limburg en de LLTB hebben in 2013 de intentie uitgesproken om te komen tot 
een duurzame landbouw. Zo moet in 2025 de veehouderij 'een lust voor de omgeving zijn'. De 
NMF Limburg zal participeren in de relevante gremia o.m. Schone Stallen en verschillende 
themagroepen van dit project. De provincie is opdrachtgever. De achterban is de belangrijkste 
stakeholder. Doel is een transitie van de veehouderij waarin zoveel mogelijk ideeën en wensen 
van de Landbouwvisie van de NMF Limburg worden overgenomen. 
 
3.05.04 Stikstoftafel, bestuurlijk, ambtelijk en gebiedstafels 
NMF Limburg volgt de ontwikkelen van de stikstofproblematiek actief en is gevraagd om actief 
te participeren aan de verschillende tafels die rondom dit onderwerp door de provincie Limburg 
worden georganiseerd. NMF Limburg zorgt ervoor dat de achterban actuele informatie krijgt 
over dit onderwerp. 
 
3.05.05 verkennen van project Bodem als Basis voor Bioversiteit en Buffering (project BBBB) 
Deze verkenning zal samen met de achterban worden gedaan. 
 
3.05.06 Opzetten achterban natuur inclusieve boeren/ jonge innovatieve, duurzame boeren 
NMF Limburg wil een thematisch platform met actieve achterbanleden opzetten waar kennis, 
ervaringen, plannen etc. worden uitgewisseld rondom het thema natuur inclusieve landbouw 
 
3.05.06 Afstemming met andere Natuur en Milieufederaties 
Landelijke uitwisseling, afstemming, kennisverdieping en samenwerking op het gebied van 
landbouw en milieu.  
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3.05.08 Platform voedselbossen, herenboeren en agroforestry versterken. 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
3.06.01 KRW voortgang monitoren/aanjagen 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
3.06.02 Actieplan Watersysteemherstel 
NMF Limburg participeert actief in een coalitie met Waterschap, LLTB, Terreinbeheerders (en 
de provincie) om te komen tot een transitie in het watersysteem. Mogelijkerwijs leidt dit tot een 
actieplan of krijgen de voorstellen een plek in het provinciaal Waterprogramma (zie ook 56). 
 
3.06.03 Deelnemen aan klankbordgroepen 
In de nieuwe Klankbordgroep Maas, het vervolg van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas die 
zich vooral richtte op het onderwerp hoogwaterveiligheid, zal de NMF Limburg blijven pleiten 
voor inzet van een natuurlijk riviersysteem (Smart Rivers c.q. Levende Rivieren). Het gaat 
daarbij om het behouden ven versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het benutten van kansen 
voor natuurontwikkeling (kwelgeulen) en het tegengaan van het ontstaan van diepe gaten. 
Concrete plannen in het kader van de hoogwaterveiligheid en rivierverruiming zullen hierop 
worden getoetst. 
 
3.06.04 Coalitie Waterschap, LLTB, Terreinbeheerders, NMF Limburg 
NMF Limburg participeert actief in een coalitie met Waterschap, LLTB, Terreinbeheerders (en 
de provincie) om te komen tot een transitie in het watersysteem. Mogelijkerwijs leidt dit tot een 
actieplan of krijgen de voorstellen een plek in het provinciaal Waterprogramma (zie ook 54). 
 
3.06.05 Ondersteunen ambassadeurs klimaatbuffers 
In veel provincies zijn al ambassadeurs van natuurlijke klimaatbuffers actief, die deze 
voordragen als bijdrage aan het klimaatadaptief maken van regio’s en steden tijdens 
risicodialogen met overheden, grondeigenaren, bewoners en bedrijven. Ook stimuleren zij 
lokale en regionale overheden om dialogen te voeren over de uitkomsten van stresstesten en 
de consequenties van klimaatverandering en kansen voor natuurlijke klimaatbuffers regionaal 
op de kaart te zetten. De NMF Limburg zal desgevraagd ambassadeurs ondersteuning en 
advies geven. 
 
3.06.07 Waterbeleid 
Ter voorbereiding van de nieuwe waterbeheerplannen van de provincie en het waterschap is in 
2019-2020 de Limburgse Integrale Wateraanpak gestart. De looptijd van de bestaande 
waterplannen eindigt in 2021. Centraal in het LIWA staat de herziening van het Nieuw Limburgs 
Peil, waarbij uitdrukkelijk de gevolgen van de klimaatverandering alsmede de waterkwaliteit 
worden meegenomen. De NMF Limburg zal bij de voorbereiding van de plannen, mede in 
samenspraak met de hydrologen van de Terreinbeheerders, speciale aandacht geven aan de 
bescherming van en verdere optimalisering van het watersysteem in en rond de Natte 
Natuurparels. Verder wordt ook de functietoekenning van oppervlaktewateren kritisch gevolgd. 
De bestaande functies Specifiek Ecologische Functie en Algemene Ecologische Functie zullen 
worden herzien naar de functies Natuurbeek en Omgevingsgericht water. 
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Transitie energie &circulaire economie 
 
4.07.01 Energiebeleid 
De NMF Limburg spant zich in voor zowel energiebesparing als de opwekking, toepassing en 
opslag van vormen van duurzame energie (o.a. windenergie, zonnepanelen, benutten van 
duurzame restwarmte). Zij neemt proactief deel aan het maatschappelijke debat en de 
voorbereidingen van beleidsontwikkeling op deze terreinen. 
 
4.07.02 Afstemming met andere Natuur en Milieufederaties 
Landelijke uitwisseling, afstemming, kennisverdieping en samenwerking op het gebied van 
energie en klimaat. 
 
4.07.03 Regionale Energie Strategie wijkaanpak 
Samen met REScoop Limburg en Buurkracht vormen wij de Limburgse Participatiecoalitie. 
Binnen de RES’sen werken we van onderop aan de realisering van het Klimaatakkoord. Ook 
aan het vormgeven van de aanpak van wijken richting aardgasvrij. Bewonersinitiatieven worden 
begeleid naar intentieovereenkomsten met gemeenten.  
 
4.07.04 Regionale Energie Strategie energieopwekking 
Door lokale energiecoöperaties, groene organisaties en energieke bewoners te betrekken bij 
het vormgeven en uitvoeren van de RES is de kans groter dat de doelen breed gedragen 
worden, dat de uitvoering versnelt en dat hernieuwbare energie zorgvuldiger wordt ingepast in 
ons landschap. Hier heeft de NMF Limburg een belangrijke verbindende rol, zowel zelfstandig 
als wel als medeorganisator van de Participatiecoalitie Limburg (zie ook 60).  
 
4.07.05 SELL 
Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg ondersteunt Limburgse lokaal duurzame 
energiecollectieven door middel van o.a. kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering, 
zodat projecten op het gebied van energiebesparing, -opwekking en - opslag worden 
gerealiseerd. 
 
4.07.06 Coördinatie energiecoaches 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
4.07.07 Projectbureau REScoop Limburg (Versnelling coöperatieve energietransitie in Limburg) 
Samen met REScoop Limburg en Energie Samen voert NMF Limburg een project uit om 
energiecoöperaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe lokale initiatieven. Naast 
kennisdeling en belangenbehartiging worden projectleiders opgeleid, workshops en 
Communities of Practice georganiseerd. Het beoogde effect hiervan is het versnellen van de 
professionalisering van energiecoöperaties in Limburg en daadwerkelijke uitvoering van 
projecten. 
 
4.07.08 Ontzorgingsprogramma maatschappelijk Vastgoed 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
4.07.09 Natuur inclusieve energie transitie en RO 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
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4.08.01 Beleid circulaire economie 
NMF Limburg volgt actief landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid op het vlak van 
duurzaamheid en circulariteit en participeert actief bij de totstandkoming van provinciale 
beleidstukken. 
 
4.08.02 Circulair Hub 
NMF Limburg participeert actief in de Circular Hub Chemelot. Heeft zitting in het 
programmateam Maatschappelijke omgeving. 
 
4.08.03 Afstemmen met andere Natuur en Milieufederaties  
Landelijke uitwisseling, afstemming, kennisverdieping en samenwerking op het gebied van 
circulariteit. 
 
4.08.04 Regionale materiaalstromen en verwerkingsketens 
Verbinding maken tussen de domeinen energie, natuur, milieu, landschap en circulariteit, in 
samenwerking met de gemeentelijke en provinciale overheid. Onder ander door: 
- Opzetten van een platform voor gemeentelijke beleidsmedewerkers duurzaamheid 
- Deelname Circular HUB 
- Deelname aan landelijke Expertgroep Circulaire Economie 
 
4.08.05 Meewerken aan platform duurzaam Limburg 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
4.08.06 Samenwerking met bedrijven opzoeken 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
4.08.07 Gebiedsgerichte en integrale wijkaanpak: de wijk van de toekomst. 
Nadere uitwerking van dit project wordt opgepakt in het najaar van 2021/voorjaar 2022.  
 
Thema Communicatie 
 
5.09.01 Website 
Actualiseren, optimaliseren en door ontwikkelen corporate website NMF Limburg met onder 
meer nieuws, groene agenda en een partnerkaart met aangesloten organisaties. 
 
5.09.02 Sociale media 
Doorlopende berichtgeving op diverse sociale mediakanalen, waaronder Facebook, Twitter en 
LinkedIn. YouTube en Instagram worden ingezet rondom specifieke (kortlopende) projecten en 
campagnes.   
 
5.09.03 Digitale nieuwsbrief 
Periodieke digitale nieuwsbrief met actualiteiten, groene agenda en publicaties. De nieuwsbrief 
wordt 10 tot 12 keer per jaar verstuurd naar zo’n 7500 abonnees. 
 
5.09.04 Doorontwikkeling en bewaking huisstijl 
Huisstijl-elementen aanpassen/toevoegen en zorgdragen voor een correcte implementatie.  
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5.09.05 Communicatie algemeen 
Alle communicatie-gerelateerde taken en activiteiten die hier niet specifiek staan beschreven. 
Bijvoorbeeld het redigeren van beleidsteksten, opstellen van (pers)berichten en organiseren 
van (interne) workshops. 
 
5.09.06 Communicatieplan 2022-2023 
Het huidige communicatieplan wordt geactualiseerd. 
 
5.09.07 Compact jaarbericht 
Opmaak sjabloon compact jaarbericht (publieksversie jaarverslag). 
 
5.09.08 Verkennen jeugdplatform 
Naast veranderen en verbreden van onze achterban, verkennen we of we een jeugdbeweging 
georganiseerd krijgen. We gaan actief op zoek naar jonge Limburgers (campagne inclusief 
campus-bezoeken) die zich willen verbinden aan onze missie/visie. 
 
5.09.09 Nacht van de Nacht 
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van 
lichthinder, organiseren De Natuur en Milieufederaties jaarlijks in oktober de Nacht van de 
Nacht. Tijdens de Nacht van de Nacht worden door het hele land honderden evenementen 
georganiseerd in het donker. Ook doven honderden bedrijven en gemeenten hun 
reclameverlichting respectievelijk de lichten van (openbare) gebouwen.  
 
5.09.10 GoodFoodClub 
Met het landelijke online platform GoodFoodClub willen we het aandeel duurzaam en lokaal 
voedsel vergroten en iedereen ondersteunen die zich hiervoor inzet. 
Met nadruk op het volgen van Bac2Food onderzoek van o.a. Universiteit Maastricht naar de 
impact gezonde bodembiodiversiteit (teeltwijze) op menselijke gezondheid. 
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Bijlage 4 CBF-begroting  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 VOLGENS HET CBF-KEURMERK 
 
Baten:   
 - Baten van particulieren  €            1.000 
 - Baten van Bedrijven  €                    - 
 - Baten van loterijorganisatie  €                    - 
 - Baten van subsidies van overheden  €         414.032 
 - Baten van verbonden organisatie zonder winststreven  €         133.000 
 - Baten van andere organisatie zonder winststreven  €           50.212    
    
Som van de geworven baten  €         598.244 
    
  Baten als tegenpresentatie voor levering van  
 - producenten en/of diensten  €                    -    
 - Overige baten  €                    -    
    
Som der baten  €        598.244    
    
Lasten:  
Besteed aan doelstellingen  
 - Doelstelling Ruimtelijke Ordening en Natuur  €         79.411 
 - Doelstelling Milieu  €       170.412 
 - Doelstelling Energie en klimaat  €       141.352 
 - Doelstelling Communicatie  €       124.240 
 - Doelstelling Doelgroepen  €         82.829 
 - Doelstelling Organisatie  €                  -    
    
    €       598.244 
    
Werving kosten  
 - Kosten beheer en administratie €                    - 
    
    
Som van de lasten  €       598.244     
    
    
    
Saldo van baten en lasten €                   0    
 
 



 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022 
Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming.                       
De bovengenoemde toerekening percentages zijn bepaald aan de hand van de aanwezige urenregistratie. 
 Doelstelling            

 
 

  Achterban en 
netwerk   

Ruimte, 
landschap 
en natuur 

  
Transitie 

landbouw & 
milieu 

  
Transitie 
energie & 
circulaire 
economie 

  Communicatie   Bureauzaken   
Beheer en 
admini-
stratie 

  Begroot 2022 

              
 

 

Personeelsinzet 10,5%  24,4%  19,9%  18%  11,8%  0,00%  15,1%  100% 
              

 
 

Salariskosten  €   38.918    €   89.585    €      73.063    €     66.088    €   44.059    €          -      €    55.440    €  367.153  
Sociale lasten en pensioenen  €   13.621    €   31.355    €      25.572    €     23.131    €   15.421    €          -      €    19.404    €  128.504  
Overige personeelskosten  €     1.463    €     3.369    €       2.747    €       2.485    €     1.657    €          -      €      2.085    €   13.806  
Afschrijvingen  €        530    €     1.220    €          995    €          900    €       600    €          -      €        755    €     5.000  
Huisvestingskosten  €     2.846    €     6.551    €       5.343    €       4.833    €     3.223    €          -      €      4.054    €   26.850  
Bureau en organisatiekosten  €     3.959    €     9.113    €       7.433    €       6.723    €     4.482    €          -      €      5.640    €   37.350  
Algemene kosten  €        703    €     1.618    €       1.320    €       1.194    €       795    €          -      €      1.001    €     6.631  
Financiële lasten  €          74    €       171    €          139    €          126    €         83    €          -      €        106    €        700  
Dotatie aan reserves  €          -      €          -      €            -      €            -      €          -      €          -      €           -      €          -    

                        

Totaal uitvoeringskosten  €   62.114    € 142.982    €    116.612    €   105.480    €   70.320   
€   €          -      €    88.485  

 
 €  585.994  

              
 

 
 12,49%  28,74%  23,44%  21,20%  14,13%  0,00%   

  
              

 
 

Verdeling Beheer en Administratie  €   11.047    €   25.430    €      20.740    €     18.760    €   12.508    €          -      €   -88.485    

Projectkosten  €     6.250    €     2.000    €       4.000    €            -      €          -      €          -      
  €   12.250  

                        
Totale kosten  €   79.411    € 170.412    €    141.352    €   124.240    €   82.829    €          -      €           -      €  598.244  

 





 

 

 
 


