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FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
 
De Gelderse Natuur en Milieufederatie wordt ondersteund door de provincie Gelderland en de 
Nationale Postcode Loterij 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De Provincie Gelderland: budgetsubsidie en projectsubsidies 
 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft in 2016 van de Provincie Gelderland een budgetsubsidie 

ontvangen ter grootte van € 240.453,= en een projectsubsidie van € 20.000,=. Dankzij deze bijdrage 

heeft de GNMF een groot aantal projecten kunnen uitvoeren. Voor een gedetailleerd overzicht zie 

Verantwoording Budgetsubsidie. 

 

Nationale Postcode Loterij: 2,25 miljoen voor De Natuur en 
Milieufederaties 
 

De opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal 

schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede 

doelen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het 

jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de Verenigde Staten 

Bill Clinton, tevens internationaal goodwill ambassadeur van de Postcode Loterij, sprak namens de 

Clinton Foundation over de concrete stappen die we kunnen nemen in de aanpak van 

klimaatverandering. 
 

De Natuur en Milieufederaties behoren sinds 1996 tot de vaste begunstigden van de Nationale 

Postcode Loterij. “We zijn ontzettend blij met de bijdrage van 2,25 miljoen euro”, aldus 

netwerkdirecteur Annie van de Pas. “De structurele hulp van de Postcode Loterij is ontzettend 

belangrijk voor ons werk. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we 

ons blijven inzetten voor groene, duurzame en klimaatbestendige provincies.” 
 

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie 

het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe, de Gebiedsregie Hattemerpoort, alsmede diverse activiteiten 

de natuur- en milieukwaliteit kunnen helpen realiseren! 
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Op de foto (van links naar rechts): Joris Hogenboom (Voorzitter De Natuur en Milieufederaties) 
Margriet Schreuders (Hoofd Goede Doelen Postcode Loterij), Sonja Sars (Netwerksecretaris De 
Natuur en Milieufederaties) en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties) 
– Roy Beusker Fotografie 
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Lijst met afkortingen en begrippen: 

ALV: Algemene Ledenvergadering GNMF 

BOA: Bijzonder Opsporingsambtenaar 

CoP: Community of Practice 

CRO: Commissie Regionaal Overleg 

CRN: Coalitie Rivieren Natuurlijk 

GEA: Gelders Energie Akkoord 

GNN: Gelders Natuurnetwerk 

GO: Groene Ontwikkelingszone 

GS: Gedeputeerde Staten 

IVN: Vereniging Natuur- en Milieu Educatie 

LNG: Liquid Natural Gas 

LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie (Noord/Gelderland) 

MER: Milieu Effect Rapport 

Natura 2000:  Europese topnatuurgebieden met extra beschermingsregime (Vogel- en Habitatgebieden) 

NLO: Natuur en Landschap Overleg (met Gelderse terreinbeheerders) 

PAS: Programmatische Aanpak Stikstof 

PS: Provinciale Staten 

PRO: Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid 

RO: Ruimtelijke Ordening 

ROP:  Rail Opstap Punt 

SER: Sociaal Economische Raad 

SKNL: Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

SLG: Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

TBO: Terrein Beherende Organisatie 

 
Het officiële jaarverslag inclusief de volledige jaarrekening is op te vragen bij de Gelderse Natuur en 
Milieufederatie Jansbuitensingel 14 6811 AB Arnhem 026-3523740 secr@gnmf.nl. 
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DOELSTELLING EN ORGANISATIE 
 
 
De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud, 

landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin. 

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

De beïnvloeding van het beleid op het gebied van natuurbehoud, landschapsbescherming en 

milieubeheer in Gelderland, zowel door het stimuleren van dat beleid door het uitdragen van 

denkbeelden en het signaleren van knelpunten, als door het, op professioneel hoogwaardige en 

effectieve wijze, behartigen van belangen op genoemde gebieden, in en buiten rechte en met alle 

wettige middelen, onder meer in procedures bij het verlenen van vergunningen en in inspraak- en 

besluitvormingsprocedures, alsmede tegen elk ander besluit op welk gebied dan ook waarbij 

schade/nadeel, direct of indirect, aan natuur en/of landschap en/of milieu kan worden toegebracht; 

Het overdragen van de expertise van de vereniging aan lokale en regionale organisaties teneinde die 

organisaties eveneens in staat te stellen op hun beurt het gemeentelijk of regionaal beleid aldus te 

beïnvloeden; 

Als eerste aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met een 

vraag op het gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien. 

 

De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

 

De organen van de vereniging zijn: 

 De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 Het Bestuur 

 De werkorganisatie 
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VOORWOORD 
 

 

Op 15 maart 2017 heeft de kiezer gesproken. Maar het is moeilijk om te duiden wat de kiezer nu heeft 

willen zeggen. Aan de ene kant heeft de kiezer haar onvrede geuit ten aanzien van het beleid van de 

huidige regering: een verschuiving naar meer conservatief trad op. Aan de andere kant hebben 

partijen, die in hun programma een verdergaand klimaat- en energietransitiebeleid voorstaan, duidelijk 

gewonnen, wat er op zou kunnen duiden dat veel kiezers zich kunnen vinden in dit streven. 

Opvallend is ook dat partijen als VNO-NCW, de CEO’s van grote bedrijven en diverse VVD-coryfeeën 

zich uitspreken voor een vergaand  klimaat- en energietransitiebeleid, gericht op het halen van de 

afspraken in Parijs, waaraan het Nederlandse bedrijfsleven een stevig steentje wil bijdragen.  

De komende tijd moet blijken of deze steun van kiezers en bedrijven zich vertaalt in een groen 

Kabinet. En is te hopen dat het 'groen' niet blijft steken bij klimaat en energie alleen, maar alle 

planetary boundaries omvat: verlies aan natuur en biodiversiteit, verandering van landgebruik en een 

uit het lood geslagen stikstofcyclus zijn problemen die zeker zo zwaar wegen als klimaat en energie. 

Het is tijd ook de andere ecologische issues net zo hoog op de agenda komen als klimaat en energie 

nu.  

  

2016 is het laatste jaar van de vierjarige budgetsubsidie van de provincie (2013-2016). In de periode 

van 2010 tot nu toe is de provinciale budgetsubsidie gehalveerd. De GNMF heeft deze bezuiniging 

goed kunnen opvangen met het aantrekken van nieuwe inkomstenbronnen zoals projecten, 

vriendenfonds en leden. Maar er is ook bezuinigd op onze uitgaven. Zo doen we veel minder op het 

onderwerp duurzame mobiliteit en hebben we ook op andere onderwerpen, zoals waterbeleid, onze 

inbreng noodgedwongen moeten terugschroeven. 

 

In de afgelopen paar jaar heeft de GNMF een hele transformatie doorgevoerd, van een klassieke 

natuur en milieu organisatie gericht op beleidsbeïnvloeding en controle, naar een meer pro actieve 

club die actief is op het vlak van ondersteuning van burgers die collectief de handen uit de mouwen 

willen steken. Bijvoorbeeld op het gebied van het opwekken van energie en realiseren van 

energiebesparing. Zo staan we aan de wieg van veel van de 52 lokaal duurzame energiecoöperaties 

in Gelderland. Maar ook van de samenwerking tussen LTO, Landschapsbeheer Gelderland, de 

Agrarische Natuurcollectieven en GNMF, waarbij dit samenwerkingsverband er voor gezorgd heeft dat 

er een actieplan akker- en weidevogels is gemaakt en dat de provincie  dit heeft beloond met 1,1 

miljoen euro extra voor de komende 6 jaar. Overigens zonder het klassieke werk uit het oog te 

verliezen. Want elke keer weer merken we hoe tevreden onze achterban is met juist dit onderdeel van 

ons werk.  

 

Maar ook ons klassieke werk, te weten: door middel van zienswijzen en beroep invloed uitoefenen op 

beleid van overheden en bedrijven, hebben we weten te moderniseren. Steeds vaker zitten we met 

overheden in een vroegtijdig stadium aan tafel en overleggen we over bestemmingsplannen 

buitengebied enz. In een dergelijk stadium  is er nog heel veel ruimte voor wijzigingen op beleid en 

aanvullend beleid. Met deze vorm van ‘Beginspraak’ weten we i.h.a. veel meer binnen te halen dan 

met officiële  inspraakreacties en beroepsprocedures, waarbij plannen in beton gegoten lijken te zijn. 

Als enige natuur- en milieuorganisatie in Nederland (m.u.v. de terreinbeheerders) hebben we ook de 

overstap gemaakt naar uitvoering van beleid, en met succes. In 2016 zijn 4 windmolens gebouwd 

langs de A15 waarbij de GNMF een deel van het projectontwikkelwerk voor haar rekening heeft 

genomen. En in de Hattemerpoort zijn 27 hectares toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk 

(GNN) en is voor ruim 100 ha omvorming van landbouwgrond naar nieuwe natuur aangevraagd. 

 

 

 



Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2016 • 8 / 57 

 

 

 

 

Terwijl veel organisaties vanwege de vermeende moeilijke stuurbaarheid van een vereniging hun 

entiteit van vereniging hebben omgebouwd naar een  stichting, heeft de GNMF juist de omgekeerde 

weg bewandeld en is ze in 2015 van een stichting omgebouwd naar een vereniging, met leden en 

lidorganisaties. Waarbij deze leden en lidorganisaties nu de baas zijn. We hebben daar helemaal 

geen spijt van, integendeel: de betrokkenheid is er merkbaar door gegroeid, en worden alom 

geprezen dat we deze gewaagde stap hebben durven zetten. We denken dat het ook principieel juist 

is: wie staat voor bepaalde belangen  moet zich ook tegenover een achterban kunnen en willen 

verantwoorden. Een vereniging is hiervoor een passende vorm.  

 

Jan Paul van Soest 

Voorzitter Gelderse Natuur en Milieufederatie.  
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SAMENVATTING 
 

Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur: 
 GNMF heeft het uitvoeringsprogramma Hattemerpoort opgeleverd dat is ondertekend. Dankzij de 

inspanningen van de GNMF is inmiddels 29 ha herbegrensd,  22 ha omgevormd naar natuur en 

84 ha voor omvorming naar natuur aangevraagd. Ook zijn er beduidende vorderingen t.a.v. 

(her)ontwikkeling recreatievoorzieningen Ennerveld en Kromholt.  

 GNMF heeft met succes haar invloed uitgeoefend op een tiental bestemmingsplanwijzigingen, 

waardoor verdere aantasting is voorkomen en Gelderland nog groener en mooier is geworden. 

Totaal is met 8 partijen vooroverleg gepleegd (Ede, Zevenaar, Apeldoorn, Arnhem, Renkum, 

Rhederhof, Nijkerk en mediatie Paasheuvel) en bij 3 casussen zijn concrete afspraken gemaakt 

(Arnhem, Nijkerk, Renkum). 

 Dankzij de inzet van de GNMF ligt er nu een uitgewerkt plan van de provincie ten behoeve van de 

procesgang, registratie en monitoring natuurcompensatie en de inrichting van compensatiepoules. 

 Dankzij de inzet van de GNMF ligt er een actieplan akker- en weidevogels en heeft de provincie 

besloten hiervoor 1,1 miljoen euro uit te trekken voor de komende 6 jaar om dit actieplan ook te 

realiseren, zodat m.n. de teruggang van de Kievit en Patrijs worden gestopt. 

 

Speerpunt Mooi landschap 
 Aan de 12e Nacht van de Nacht van de NMF’s hebben zo’n 4000 mensen deelgenomen in het 

totaal met zo’n 41 activiteiten. 

 Met ondersteuning van de GNMF hebben in het voorjaar zo’n 70 lokale verenigingen in 8 

gemeenten langs de Waal de uiterwaarden schoongemaakt. In totaal hebben 1000 personen 

meer dan 20.000 kilo afval  opgehaald. 

 Samen met de andere NMF’s heeft de GNMF zich hard gemaakt voor een grondgebonden 

melkveehouderij, waarbij fosfaat en nitraat plafonds niet langer worden overschreden en waarbij 

de extensieve boeren (minder dan 2 GVE/ha) niet of minder worden gekort. 

 

Speerpunt Klimaat en energie: 
 GNMF is trots dat mede op haar initiatief en mede dankzij haar inzet er nu 4 coöperatieve 

windmolens van in totaal 10 MW draaien langs de A15 op Nijmeegs grondgebied en dat er nu 

gewerkt wordt aan het realiseren van een 5 ha zonnepark onder deze molens. Samen met 

bewoners is een Omgevingsfonds opgezet. 

 De GNMF heeft met 10 bedrijven een actieve dialoog gevoerd over hun bedrijfsvoering t.a.v. 

terugdringen overlast, milieunormering en energiegebruik. 

 Voor de 5e keer heeft het project Stook je Rijk onder leiding van de GNMF bijgedragen aan een 

actieve dialoog tussen huurders belangenverenigingen, corporaties en gemeenten over 

energiebesparing in de huursector. 

 Ruim 400 studenten en medewerkers van de Radbouduniversiteit hebben meegedaan aan de 

actie van de GNMF met het invullen van hun voetafdruk. 

 Met het realiseren van het Gelders Energie Akkoord (GEA) heeft de GNMF stevig bijgedragen aan 

de energietransitie in Gelderland. Mede dankzij de inzet van de GNMF in een groot aantal Tafels 

is het GEA er in geslaagd een uitvoeringsprogramma op te stellen, die de goedkeuring plus mede 

financiering heeft gekregen van de provincie. 

 

Speerpunt Participatie achterban en geïnteresseerde burgers: 
 Er is één nieuwe megastal petitie uitgezet door de GNMF en één is ondersteund door de GNMF. 

Aan 2 petities is een vervolgactie toegevoegd. Hierbij zijn zo’n 2200 mensen betrokken. 

 De GNMF heeft 2 cursussen verzorgd voor totaal 55 personen, waarvan één samen met de Politie 

Academie gericht op herkennen en melden wildlifcrime.  
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 De GNMF helpdesk heeft 103 burgers en groepen burgers ondersteund, waaronder succesvolle 

advisering en/of bemiddeling  bij gebiedsontwikkeling in de Redichemse Waard, inzet van 

bestrijdingsmiddelen door een bollenteler in Uddel, bomenkap langs het spoor in Arnhem, 

geplande verontdieping Zandse Plas bij Lent en het gebruik glyfosaat op een landgoed bij 

Doorwerth. 

 97 organisaties en 284 particulieren zijn lid van de vereniging GNMF en in het 

relatiebeheersysteem van de GNMF staan inmiddels 8.261 kennissen, 3.498 deelnemers aan 

activiteiten en 614 supporters (leden/donateurs) geregistreerd. Er zijn 2 ledenvergaderingen 

georganiseerd met in totaal zo’n 90 deelnemers. Aan het Gelders Oogstfeest namen 157 

personen deel. 

  

Leeswijzer 
 
In de volgende hoofdstukken staat per project aangegeven: 

 wat de beoogde resultaten in 2016 waren (uit het werkplan 2016),  

 wat de bereikte resultaten in 2016 zijn 

 wordt een toelichting gegeven op de bereikte resultaten. 
 

Verder zijn bij elke activiteit (bovenin het balkje) weergegeven: 

 het aantal gerealiseerde uren en bijbehorende totale werkelijke kosten (salaris, overhead, 
activiteitenkosten enz.) 

 en de begrote aantal uren en totale kosten (uit werkplan 2016) 
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DE GNMF VOOR EEN MOOI GELDERLAND (A) 
 

 
Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur 

 

Beoogde resultaten 2016 Bereikte resultaten 2016 Toelichting 

Gebiedsregie Hattemerpoort Gerealiseerd 448 uren / € 48.236,= Begroot 425 uren / € 51.600 

In de Hattemerpoort is in de periode 2016-2018 
ongeveer 100 tot 125 hectare agrarische grond 
omgevormd naar particulier agrarisch 
natuurbeheer;  
De ecologische flessenhals bij enkele wegen en 
het Apeldoorns Kanaal is passeerbaar gemaakt 
voor zowel groot als klein wild. De fiets- en 
wandelroutes door de uiterwaard zijn versterkt en 
voor recreatieterreinen op de Stuwwal 
(Ennerveld) en in de Uiterwaard (Kromholt) is een 
passende oplossing gevonden, waarvoor zowel 
bij initiatiefnemers als betrokken overheden 
draagvlak is. 

Ongeveer 27 hectare landbouwgrond herbegrensd 
GNN in de Hoenwaard (mei 2016). Realisatie 
verkoop 6 hectare gemeentegrond bij 
Hattemerhaven ten gunste van natuurontwikkeling in 
Hoenwaard; 6,5 hectare landbouwgrond omgevormd 
naar natuur (SKNL). 9,5 hectare SKNL-subsidie 
toegekend en voor 84 hectare SKNL-subsidie 
aangevraagd; 
Vaststelling van Uitvoeringsprogramma 
Hattemerpoort 2015-2019 en ondertekening 
Samenwerkingsovereenkomst Hattemerpoort 2016-
2019 door de betrokken partners (september 2016); 
Communicatieplan Hattemerpoort opgesteld 
(december 2016);  
Met nieuwe eigenaar  de herontwikkeling Ennerveld 
gestart samen met betrokken partijen (december 
2016). Gemeente Heerde gestart met handhaving 
camping Kromholt (december 2016). Realisatie 
fauna-uittreeplaats vastgelegd bij dijkversterking; 
Presentaties voor provinciale commissie, 
bewonersorganisatie Wapenveld, afronding filmpje 
Hattemerpoort. 

De GNMF is eind 2014 gestart als gebiedsregisseur 
voor de Hattemerpoort. In het eerste anderhalf jaar 
zijn de kansrijke projecten uit de Hattemerpoort 
benoemd en opgenomen in een 
uitvoeringsprogramma en vervolgens 
samenwerkingsovereenkomst; 
Medio 2016 is de rol van de GNMF als 
gebiedsregisseur verlengd tot 2020 gericht op de 
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en 
de algemene communicatie over de voortgang in de 
Hattemerpoort. Uiterlijk begin 2018 zal een 
tussentijdse evaluatie plaatsvinden.  
Bestuurlijke terugkoppeling vindt plaats in de met de 
GNMF, LTO-Noord en Geldersch Landschap 
uitgebreide bestuurlijke stuurgroep Veluwekroon, 
waarin de gemeenten Hattem, Heerde, provincie 
Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en 
Rijkswaterstaat al samenwerke. De GNMF neemt als 
gebiedsregisseur deel aan diverse ambtelijke en 
bestuurlijke overleggen aangaande de 
Hattemerpoort; 
samen met Wij zijn Heerde en Ronduit Hattem 
opdrachtgever voor IVN-Jongerenadviesburo waarbij 
jongeren van de scholengemeenschap De 
Noordgouw zijn betrokken bij de Hattemerpoort . 
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Gebiedsregie Huissense Waarden e.o Gerealiseerd 15 uren / € 1.386,= Begroot 100 uren / € 9.200,= 

Financiering voor bijdrage GNMF geregeld; 
Draagvlak is gecreëerd bij alle partijen, speciaal 
RWS, maar ook omwonenden en lokale groepen 
voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. 
In de Huissense waarden is minimaal te 
realiseren 40 ha hardhoutooibos, 40 ha 
Glanshaverhooiland en 80 ha moeras; 
Omwonenden en toeristen kunnen hiervan 
genieten door ontsluiting via fiets- en 
wandelpaden; 
Helderheid gecreëerd of er behoefte en mede 
financiering is voor een CoP voor 
natuurontwikkeling van onderop. 

Provincie bleek niet te willen fungeren als trekker van 
de diverse projecten in de Huissense Waarden. Dit 
na waarschijnlijk te veel druk vanuit gemeente en te 
complexe combinatie van projecten; 
Eind 2016 werd wel duidelijk dat provincie zich hard 
wilde maken voor het realiseren van 40 ha 
hardhoutooibos; 
GNMF wil actieve rol te spelen in CoP voor 
vermaatschappelijking van groen, natuur en 
landschap. Hiervoor overleg gevoerd met IVN en 
SLG en ook bureau Niche. Eind 2016 echter nog 
steeds onduidelijk of provincie ons wil uitnodigen 
voor het indienen van een voorstel. 

Begin 2016 werd duidelijk dat geen formeel 
bestuurlijk commitment zou worden verkregen voor 
de in 2015 opgestelde Gebiedsvisie. Na wat politieke 
druk veranderde dit standpunt echter en begin 2017 
wachten we op een opdracht voor Ark; 
Naast de provinciale meervoudige aanbesteding van 
CoP vermaatschappelijking groen, natuur en 
landschap ook landelijk met de 12 NMF’s, met Het 
Strijbis-Gieskesfonds in gesprek over rol NMF’s bij 
realiseren natuur. 
 

Spiegelgroep Waalweelde  Gerealiseerd 276 uren / € 23.627,= Niet begroot 

Als secretaris zorggedragen dat de spiegelgroep 
optimaal kan functioneren. door middel van: 
ondersteuning van de voorzitter; het voeren van 
het secretariaat; het incidenteel uitvoeren van 
opdrachten voor de Spiegelgroep. 

De Spiegelgroep is dit jaar vijf keer bijeengekomen. 
drie van deze bijeenkomsten waren voorafgaand aan 
het bestuurlijk platform. De overige twee 
bijeenkomsten stonden in het teken van de 
actualisatie van de Voorkeurstrategie grote rivieren 
en de proactieve rol van de spiegelgroep en hadden 
meer een werkgroep achtige setting.  

Het bestuurlijk platform Waal-Merwedes is afgelopen 
december samengegaan met het bestuurlijk overleg 
HWBP van het waterschap in het bestuurlijk overleg 
Waal-Merwedes. De spiegelgroep blijft verbonden 
aan dit overleg; vanwege haar proactieve rol heeft de 
spiegelgroep afgelopen jaar twee werksessies 
georganiseerd. Bij één van deze sessies heeft de 
spiegelgroep ook bestuursleden van het dagelijks 
bestuur van het waterschap en van Waalzinnig 
ontmoet;  De spiegelgroep spiegelt gevraagd en 
ongevraagd. Eén van de onderwerpen voor komend 
jaar is de participatie van de spiegelgroep en 
bewoners. 

Microplanologie Gerealiseerd 851 uren / € 66.080,= Begroot 695 uren / €  63.940,= 

Reageren op bestemmingsplannen buitengebied 
van Gelderse gemeenten;  
Minimaal vijf inspraakreacties in vooroverleg 
gegeven en waar mogelijk gemeentebestuur 
overtuigd van het gegrond zijn van gestelde 
bezwaren tegen bepaalde beleidsvoornemens; 
Oplossing gevonden voor minimaal twee concrete 
casussen via overleg met 
overheden/initiatiefnemer; 

Gereageerd is op een plan om bij een locatie van het 
brandweerinstituut aan de Kemperbergerweg in 
Arnhem de parkeercapaciteit te vergroten. De locatie 
ligt direct bij het Gelders Natuur Netwerk;  
Bezwaar aangetekend tegen plan van de Gemeente 
Bronckhorst om een nieuwe crossbaan mogelijk 
maken aan de Deldense Broekweg bij Vorden. De 
locatie ligt in Nationaal Landschap Graafschap en in 
de Groene Ontwikkelzone en deels in het  GNN; 

Overeengekomen is met de gemeente en de 
initiatiefnemer dat de parkeerplaats ‘natuur inclusief’ 
zal worden ingericht en bomenkap beperkt zal 
worden; 
Het plan van de gemeente Bronckhorst voor de 
crossbaan betekent een inbreuk op de te 
beschermen omgevingskwaliteiten zoals die zijn 
aangegeven in de Omgevingsverordening 
Gelderland; 
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Inbreng afgestemd met TBO’s en de eigen 
achterban. 
 

Met zowel de gemeente Ede als de gemeente 
Zevenaar is op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
overleg over de werkwijze hoe om te gaan met 
actualisering van bestemmingsplannen buitengebied 
in relatie tot ontwikkelingen in de landbouw; 
De GNMF zet zich nog steeds samen met bewoners 
en lokale milieugroepen actief in om te voorkomen 
dat in de omgeving bij Doorwerth/ Oosterbeek in de 
uiterwaarden en boven de Veluwe gevlogen gaat 
worden met paramotors; 
Enkele jaren geleden presenteerde de GNMF bij de 
gemeente Nijkerk het plan Nieuw Hulckesteijn, het 
groene Alternatief. Over realisatie van dit plan 
overleg gevoerd met de nieuwe initiatiefnemer;  
De GNMF heeft grote bezwaren tegen de plannen 
voor de ontwikkeling van een mega-vermeerderings-
bedrijf met 1500 runderen aan de Polweg bij 
Wichmond. Ook omwonenden zijn fel gekant tegen 
de beoogde ontwikkelingen in het Nationaal 
Landschap vlak bij landgoed Hackfort; 
In 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu 
voor onder meer een aantal snelwegtracés in 
Gelderland de maximum snelheid verhoogd naar 130 
kilometer per uur. De GNMF heeft daarom gemeend 
tegen het besluit van de Minister beroep aan te 
tekenen ter bescherming van de kernkwaliteiten van 
de Veluwe; 
Totaal zijn zo’n 30 zienswijzen ingediend; 
Totaal is met meer dan 5 partijen vooroverleg 
gepleegd (Ede, Zevenaar, Apeldoorn, Arnhem, 
Renkum, Rhederhof, Nijkerk en mediatie 
Paasheuvel);  
Totaal voor meer dan 2 casussen concrete 
afspraken gemaakt (Arnhem, Nijkerk, Renkum). 

De GNMF heeft geadviseerd in mogelijkheden om 
bestemmingsplannen van o.a. Ede en Zevenaar 
‘plan-mer-proof’ te maken wat betreft de 
stikstofproblematiek. Onder meer door bij 
actualisaties niet benutte planruimte weg te schrijven, 
randvoorwaarden te stellen bij verzoeken tot 
bouwblokvergroting, planruimte niet automatisch te 
vergeven maar via een wijzigingsbevoegdheid e.d.; 
De Burgemeester trok een eerdere toestemming in 
om in de uiterwaarden te mogen landen en opstijgen. 
De aanvrager heeft tegen dit besluit beroep 
aangetekend;  
Samen met IVN Nijkerk en Stichting Natuur en 
Milieuzorg Noordwest Veluwe er voor gezorgd dat er 
nu een waterpartij is, voorzieningen voor broedvogels 
en vleermuizen, aanplant  met gebiedseigen 
materiaal, vleermuis-vriendelijke verlichting en 
faunaflat;  
Ondanks de diverse uitspraken, van zowel de 
rechtbank Arnhem in 2015 als de Raad van State in 
2016 blijft de gemeente Bronckhorst van zin om 
medewerking te verlenen aan de eerste bouwfasen. 
In 2017 zal meer bekend worden over de nog 
lopende beroepsprocedures; 
Naast het feit dat deze snelheidsverhoging naar 130 
km/u in de praktijk geen soelaas biedt in 
vermindering van reistijden, namelijk niet meer dan 
een halve tot twee minuten, brengt het vooral 
negatieve effecten met zich mee. Meer geluid, meer 
stikstofuitstoot, meer fijnstof, meer CO2 uitstoot. 

Bescherming Natura 2000  Gerealiseerd geen uren / € 0,= Begroot 100 uren /  € 9.200,= 

Aanvullende projectpartners geworven, 
projectaanvraag geschreven en potentiele co-
financiers geregeld. 
Financiering geregeld voor Euregio project. 

Vooral samengewerkt met projectpartner NABU 
NordRheinWestfalen gericht op bescherming 
Natura2000 gebieden over de grens. Vanwege 
ontbreken van positief advies vanuit lokaal Duitse 

Projectopzet aangepast, maar vooralsnog geen 
uitzicht op financiering.  
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bij achterban en publiek overheden bleef financiering echter uit. 

Burgernatuurwacht Gerealiseerd 32 uren / € 2.503,= Begroot 50 uren / € 4.600,=  

QuickScan uitgevoerd en rapporteren 
bevindingen; bereidheid bij instanties voor inzet 
burgernatuurwacht verkend voor pilotproject; 
Voorstel ontwikkeld met betrekking tot systeem 
van meldingen omgevingshandhaving en 
opvolging van meldingen; mogelijkheden 
ontwikkeling handhavingsapp nagegaan; 
Mogelijke relatie met project Wildlifecrime 
nagegaan; 
Financieringsaanvraag uitgezet. 

Na diverse verkennende gesprekken met terrein 
beherende instanties  en op grond van bevindingen 
uit het provinciale BOA overleg heeft het project zich 
beperkt tot het organiseren van een cursus 
wildlifecrime voor vrijwilligers van natuur- en 
milieuorganisaties en andere geïnteresseerden; 
Mogelijkheden om wildlifecrime overtredingen te 
melden uitgewisseld. 

Het Meldpunt Wildlifecrime  (www.natuurverstoring.nl) 
biedt de mogelijkheid aan burgers om misstanden in 
het buitengebied te melden waarna BOA’s uit het 
Groennetwerk actie kunnen ondernemen. Duidelijke 
meldingen zijn daarbij van belang. Maar hoe herken je 
wildlifecrime. Veel mensen willen wel meewerken, 
maar het is niet eenvoudig om problemen te 
herkennen en te omschrijven; 
Zie verder bij het onderdeel cursussen 

Groene Autoriteit compensatie Gerealiseerd 43 uren / € 4.161,= Begroot 100 uren / € 9.200,= 

Voorstel van GNMF en SLG voor compensatie en 
vereveningsboekhouding plus compensatiepoules 
en compensatiefonds, wordt provinciaal beleid; 
Provincie geeft GNMF en SLG opdracht voor 
verdere uitrol. 

GNMF heeft dit project getrokken en een coalitie 
gesmeed van GNMF, SLG, Groenfonds en Kadaster. 
Ze heeft vervolgens een  voorstel gemaakt van een 
onafhankelijke Compensatie autoriteit; 
Na diverse overleggen met de provincie en de 
manifestpartners heeft de provincie gekozen voor het 
geven van een opdracht aan GNMF, SLG, 
Groenfonds en Kadaster voor uitrollen opzetten van 
compensatiepoules. 

In het door GNMF getrokken voorstel voor een 
Compensatie Autoriteit zat zowel de registratie, 
monitoring, voorstellen doen voor mate van 
compensatie, als ook het bij elkaar brengen van vraag 
en aanbod en het  inrichten en beheren van 
compensatiepoules en compensatiefonds. Opdracht 
aan GNMF enz. behelst echter alleen het vormgeven 
van compensatiepoules. 

Actieplan Akker- en Weidevogels Gerealiseerd 139 uren / € 11.217,= Begroot 50 uren / € 4.600,= 

Projectopzet geformuleerd en deskundigen 
geconsulteerd, incl. eigen achterban; 
LTO en GNMF hebben Studiedag georganiseerd 
met alle betrokkenen en m.m.v. deskundigen; 
LTO en GNMF komen samen tot Actieplan 
Weidevogels welke is kortgesloten met betrokken 
actoren;  
Oproep tot aannemen motie in de Staten die zich 
uitspreekt tot extra inspanningen t.b.v. 
weidevogels; 
Financieringsaanvraag uitgezet; 

Er is een samenwerking gestart tussen LTO Noord, 
GNMF, de agrarische collectieven, Landschaps- 
beheer Gelderland. Partijen hebben een 
gemeenschappelijke verklaring ondertekend teneinde 
de situatie voor akker- en weidevogels in Gelderland 
te verbeteren; 
In maart is een provinciale akker- en weidevogeldag 
georganiseerd met ruim 50 deelnemers uit Gelderland 
(overheid, landbouw, vrijwilligers, wetenschap, 
belangenorganisaties). De dag bevatte een aantal 
algemene inleidingen en verdiepingen naar de 
verschillende regio’s, gericht op inventarisatie van de 
problematiek en mogelijke oplossingen daarvoor; 
Op grond van alle informatie en studiebezoek naar 

Het gaat niet goed met de akker – en weidevogels in 
Gelderland. Dit ondanks het provinciale beleid t.b.v. 
agrarisch natuurbeheer. De GNMF heeft samen met 
LTO Noord het initiatief opgepakt om aan de 
bescherming van akker- en weidevogels in Gelderland 
een extra impuls te geven. Daartoe is samen met 
andere partners gewerkt aan een actieplan. Dit 
actieplan, bedoeld voor de periode van 6 jaar, voorziet 
onder meer in aanvullende maatregelen op het 
huidige provinciale programma ten aanzien van de 
Kievit en de Patrijs, vernatting van gronden, 
aangepaste maairegimes, voorlichting en 
predatiebeheer; 
Er is nu een bedrag gereserveerd voor het actieplan 
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voorbeeldprojecten in Brabant heeft CLM namens de 
samenwerkende organisaties een actieplan akker- en 
weidevogels opgesteld. Dit plan is aangeboden aan 
de provincie en vervolgens opgenomen in het 
provinciale beleid. 

van  1,1 miljoen euro voor de periode van zes jaar; 
Het actieplan beantwoordt ook aan en een eerder 
aangenomen  motie van provinciale staten van 
Gelderland om in de provincie meer te doen voor 
akker- en weidevogels. 

Natuur in de stad Gerealiseerd 69 uren / € 5.160,= Begroot 60 uren / € 5.520,= 

Tien bijenkasten in Arnhem en Nijmegen met 
succes verzorgd door cliënten van IrisZorg, 
gefinancierd door sponsors of donateurs. Bij 
IrisZorg worden minstens 3 medewerkers opgeleid 
tot imker voor werk vanaf najaar 2016; 
In minimaal één stad is een project ontwikkeld met 
vluchtelingen die in hobbywerkplaats nestkasten 
bouwen voor Gierzwaluwen; 
In samenspraak met collega Natuur en 
Milieufederaties en Both Ends, met succes project 
gestart over voedselbossen in Nederland en in het 
zuiden; 
Onderzoek gedaan naar andere vormen van 
stadsnatuur. 

In totaal vijftien kasten zijn verzorgd op vijf locaties in 
Arnhem en Nijmegen, Een nieuwe sponsor in 2016 is 
Hockeyclub Nijmegen. De overige sponsoren en/of 
locaties zijn Burgers' Zoo, Groot Warnsborn, 
Sanadome en Stadhuis Nijmegen, 
Zeven cliënten en medewerkers van IrisZorg hebben 
een imkeropleiding gevolgd; 
Het project leunt sterk op de fantastische inzet van 
externe imkers, zowel in Arnhem als in Nijmegen; 
In de hobbywerkplaats van stichting GAST in 
Nijmegen hebben vluchtelingen honderd nestkasten 
voor gierzwaluwen gemaakt. Daarvan is in 2016 een 
bescheiden aantal verkocht; 
Helaas in de Postcodeloterij aanvraag voor 
Voedselbossen begin 2017 afgewezen. 

In 2016 is om logistieke redenen ervoor gekozen om 
cliënten van IrisZorg vooral te laten meedraaien op 
locaties in Nijmegen. Omdat extra aandacht aan 
Arnhemse locaties onzeker was, is nieuwe acquisitie 
aldaar uitgesteld; 
Het project zal in 2017 alleen worden voortgezet als 
inzet vanuit externe imkers is verzekerd. Dit omdat 
Iriszorg niet in staat is gebleken continuïteit te 
garanderen; 
Het Voedselbossenproject was er op gericht om zowel 
in Nederland als in Kameroen voedselbossen op te 
zetten en initiatiefnemers van elkaar te laten leren; 
Andere vormen van stadsnatuur zijn niet verder 
onderzocht, vanwege beperkt aantal uren en 
problemen met voortgang Zorg voor bijen. 

 
Speerpunt Mooi Landschap 

 

Nacht van de nacht Gerealiseerd 205 uren / € 17.141,= Begroot 150 uren / €  14.800,= 

De 12de Nacht van de Nacht op 29 oktober 2016 
geïnitieerd en gecoördineerd; meer dan 35 
activiteiten en tenminste 2500 deelnemers bij goede 
weersomstandigheden in Gelderland; 
Naast belevingsactiviteiten is bij de helft van de 
activiteiten aandacht voor het terugdringen van 
onnodige verlichting; 
GNMF wordt door grote publiek herkend als de 
leidende kracht achter de Nacht van de nacht. 

In Gelderland vonden 41 nachtactiviteiten plaats, 
waaraan ruim 4000 volwassenen en kinderen 
hebben deelgenomen; 
Op vrijwel alle locaties zijn folders met tips voor 
behoud van duisternis uitgedeeld; ook zijn op alle 
locaties flyers uitgedeeld, waarmee bezoekers een 
zoekkaart met nachtvlinders konden opvragen, 174 
personen hebben hier gehoor aan gegeven en zo 
nader kennis gemaakt met de GNMF en de Nacht 
van de Nacht. 

Er zijn 500 posters Nacht van de Nacht verspreid 
over 14 activiteiten en er zijn 3 speciale Nacht van 
de Nacht nieuwsbrieven verstuurd naar 140 
Gelderse lezers; GNMF heeft i.s.m. Fort 
Pannerden, Staatsbosbeheer en het Muzieum een 
nachtactiviteit georganiseerd, waaraan zo’n 400 
personen deelnamen. Hierbij zijn diverse 
presentaties gegeven over het belang van 
duisternis. 

Ruimte voor de rivier / Deltaprogramma Gerealiseerd 232 uren / € 18.639,= Begroot 150 uren / € 13.800,= 



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2016 • 17 / 57 
 

Actief bijgedragen aan het tot uitvoering brengen van  
‘mee-koppel’-projecten waar lokaal energie in zit, 
zoals in de Huissense Waarden en de Rijnstrangen; 
Actief bijgedragen aan het voorkomen van onnodige 
ingrepen ten koste van de LNC-waarden, 
bijvoorbeeld door  meer tijd te vragen om de 
uitvoering van projecten aan elkaar te koppelen; 

Deelgenomen aan Spiegelgroep Waalweelde en aan 
Coalitie Rivieren Natuurlijk (CRN). In deze gremia 
input geleverd voor o.a. de Actualisatie 
Voorkeursstrategie Rijntakken, Evaluatie Beleidslijn 
Grote Rivieren, Convenant Delta-aanpak 
waterkwaliteit en zoetwater en voor een publicatie 
Levende Rivieren 2.0; 
Deelgenomen aan landelijk overleg over negatieve 
natuureffecten van Waterkrachtcentrales; 
Kritische input geleverd over aanbesteding 
uiterwaardenbeheer en uitvoering Stroomlijn. 

De GNMF maakt zich, met vele partners in 
Waalweelde en CRN, zorgen over de dominantie 
van veiligheidsdoelen bóven andere doelen voor 
het rivierengebied, waardoor mee-koppel-kansen 
worden gemist en de resultaten van enkele 
decennia natuurontwikkeling deels worden 
teruggedraaid. We proberen middels lobby en in 
concrete projecten toch nieuwe kansen te pakken. 

Schone en beleefbare Waal Gerealiseerd 233 uren / € 16.180,=  Begroot 150 uren / €  13.800,= 

Eén centrale Waaljutdag en Schone 
Achterhoek¬dag als publicitaire start; 
In minimaal 6 Waalgemeenten en 3 Achterhoekse 
gemeenten schoonmaakacties georganiseerd; 
Schoonmaakacties met minstens 30 verenigingen;  
Een stuk eigenaarschap ontwikkelen en daarmee 
ambassadeurs creëren voor het landschap; 
Minstens 5 regionale recreatief-educatieve 
activiteiten gericht op de lokale situatie en beleving; 
Minstens 10 lokale publicitaire uitingen. 

In 8 gemeenten langs de Maas en Waal hebben zo’n 
70 lokale verenigingen vanaf het voorjaar de uiter-
waarden schoongemaakt. In totaal hebben naar 
schatting 1.000 personen meer dan 20.000 kilo afval 
opgehaald; 
Ondanks verkennende gesprekken hebben we voor 
de Achterhoek helaas geen financiering gevonden; 
IVN trok het project, GNMF verzorgde de 
communicatie. In juni werd een bestuurders-
bijeenkomst georganiseerd met onder andere 
gedeputeerde Meijers. Veel schoonmaakacties 
kwamen in de krant, per gemeente gemiddeld vijf 
keer of vaker; Ruim twintig Waaljutters zijn door de 
GNMF geïnterviewd over hun beleving van de Waal. 

De GNMF verzorgde de website (5.874 unieke 
bezoekers), die als afzender van alle 
communicatie diende: van aanmeldingen door 
verenigingen tot het plaatsen van nieuwsberichten;  
Ook verzorgde de GNMF desgewenst uitingen van 
gemeenten en berichten via sociale media; 
De NME centra  in de regio hebben een flink 
aantal recreatief educatieve activiteiten 
georganiseerd; 
De interviews met twintig waaljutters zijn geplaatst 
op de nieuwe website www.verhalenvandewaal.nl; 
Het project Schone en beleefbare Waal zal, onder 
leiding van IVN, in 2017 worden voortgezet. 

Mobiliteit, logistiek en bedrijvigheid Gerealiseerd 217 uren / € 18.662,=  Begroot 150 uren / € 13.800,= 

Heldere standpunten en inspraakreacties geleverd, 
mede gedragen door (lokale) natuur- en 
milieuorganisaties voor genoemde projecten;  
In samenwerking met bedrijfsleven en overheid 
regionaal gebruik ROP (Valburg) gepromoot en 
overslag weg/water in het rivierengebied bevorderd;  
Gebruik duurzame brandstoffen zoals LNG in 
binnenvaart bevorderd; 
Door achterban en bewoners gedragen 
ontwerpbestemmingsplan Landschapspark 
Danenberg. 

De Stuurgroep Danenberg overlegde in 2016 
driemaal, waarbij een oplossing werd bereikt over de 
‘niet gegarandeerde’ gedeelten uit het park; 
Bewoners- en milieuorganisaties werken samen in 
‘Teuge-tafel’ (kwam zesmaal bijeen), waarin de 
inbreng van de betrokken partijen voor de mogelijke 
uitbreiding van vliegveld Teuge (luchthavenbesluit) 
wordt voorbereid, zoals inbreng CRO-Teuge, 
opstellen van een manifest, een advertentie in huis-
aan-huis bladen en voordracht voor experts 
adviesgroep CRO-Teuge; 

Algemeen: heldere standpunten en 
inspraakreacties geleverd, mede gedragen door 
(lokale) natuur- en milieuorganisaties voor 
genoemde projecten;  
Door achterban en bewoners gedragen 
ontwerpbestemmingsplan Landschapspark 
Danenberg gemaakt. Vanuit Stuurgroep 
Landschapspark Danenberg heeft GNMF 
deelgenomen aan gebieds-proces Knoop 38; 
In samenwerking met bedrijfsleven en overheid 
regionaal gebruik ROP (Valburg) gepromoot en 

http://www.verhalenvandewaal.nl/
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Ten aanzien van Maldens Vlak is overleg gevoerd 
met gemeente, provincie, natuurmonumenten en 
omwonenden gericht op zoeken naar oplossing 
overlast gemotoriseerd vliegen; 
Inspraakreactie Medel 2 geschreven in overleg met 
omwonenden, waarbij nut/noodzaak bovenregionale 
vraag centraal staat; 
Inspraakreactie naar aanleiding van verplaatsen 
stiltegebied bij doortrekking A15 gegeven. Voorstel 
is uiteindelijk door provincie ingetrokken en overleg 
met ViA15 omgevingsmanagement; 
Voor GEA-werkgroep LNG input geleverd en 
deelgenomen aan overleg voor LNG-inzet in 
scheepvaart en zwaar wegtransport. 

overslag weg/water in het rivierengebied 
bevorderd;  
Met studie gebruik duurzame brandstoffen zoals 
LNG in binnenvaart bevorderd; 
In Werkgroep Toekomstverkenning Mobiliteit PRO 
conceptadvies voor de PRO opgesteld. 
 

Omgevingswet Gerealiseerd geen uren / € 0,= Begroot 70 uren / € 6.440,= 

Project bij ministerie geacquireerd; Gelders RO loket 
opgezet; Communicatiecampagne in Gelderland 
mee vormgegeven. 

Helaas hebben contacten met het ministerie over 
een mogelijke rol van NMF’s in het kader van de 
omgevingswet nog geen concrete resultaten 
opgeleverd. 

Overleg met ministerie wordt in 2017 voortgezet. 

Duurzame veehouderij en PAS Gerealiseerd 212 uren / € 18.561,= Begroot 125 uren / € 11.500,= 

Op landelijk niveau argumenten aangedragen en 
uitgedragen waarom de melkveehouderij 
grondgebonden moet blijven; 
Op provinciaal niveau heldere bovenwettelijke 
criteria aangedragen waaraan de intensieve 
veehouderij bedrijven moeten voldoen om te mogen 
groeien; 
Met lobby en inspraak PAS beleid verbeterd; 
Indien nodig onze argumenten ondersteunen met 
een campagne. 

Samen met de 12 NMF’s opgetrokken voor een 
grondgebonden veehouderij, waarbij fosfaat en 
nitraatplafonds niet worden overschreden. Via 
media, IPO congres enz. bijdragen geleverd aan 
uitdragen van ons standpunt;  
Via PS nieuwsbrief en lobby, argumenten 
aangedragen waaruit blijkt dat Plussenbeleid niet 
leidt tot natuur, gezondheid en milieuwinst, maar wel 
leidt tot grotere concentratie van dieren; 
Vraagtekens geplaatst bij werking PAS t.a.v. 
verbetering ammoniakdepositie over 3 PAS periodes 
(18 jaar). Aangedrongen op grotere ambitie in 
terugdringen depositie. 

Op landelijk niveau was directeur van de BMF de 
woordvoerder van de 12 NMF’s;  
Via landelijke lobby er mede voor gezorgd dat 
melkveehouders die extensief boeren (met 
maximaal 2 GVE/ha) niet of minder gekort worden;  
Diverse alternatieven aangedragen voor 
Plussenbeleid; 
Recente cijfers laten overigens zien dat berekende 
depositie ten behoeve van de PAS in de rekentool 
Aerius, flink lager ligt dan de gemeten (echte) 
depositie. 

Bottom up verduurzamen landbouw Gerealiseerd 96 uren / € 7.375,= Begroot 50 uren / € 4.600,= 

Versterken, ondersteunen en faciliteren van 
“kruisbestuiving” van/tussen duurzame landbouw 
initiatieven waarbij de oplossingen en verbetering 
van bodemvruchtbaarheid, bodemgebondenheid 
versterking van biodiversiteit en versterking van de 

Nadat met een initiatiefgroep een projectidee was 
opgesteld bleek kort voor de zomer de 
subsidieregeling “POP 3 innovatieve concepten” 
met/voor de gekozen partners zeer ongunstig en 
onzeker. Met de groep is besloten voor 1-8-2016 

Aanvullende projectpartners zijn gevonden. 
Projectaanvraag wordt voorjaar 2017 herschreven 
en aangepast aan gewijzigde subsidieregels voor 
2017. Aanvraag wordt ingediend in 2017 
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kernkwaliteiten van het landschap centraal staan; 
Oplossingen aandragen voor levensvatbare 
(stoppende) agrarische bedrijven door deze 
bijvoorbeeld te koppelen aan biologische starters; 
Doelgroep: agrariërs 

geen subsidie aanvraag in te dienen. Tevens werd 
besloten wel door te gaan met het zelfde projectidee 
maar andere partners er bij te zoeken passend bij de 
voorwaarden van de subsidieregeling. 
 

Prognose: Eind 2017 financiering geregeld voor 
POP3 project: 
Start gemaakt met het project begin 2018. 
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DE GNMF VOOR EEN DUURZAAM GELDERLAND (B) 
 

 
Speerpunt Klimaat en Energie 

 

Beoogde resultaten 2016 Bereikte resultaten 2016 Toelichting 

WindPower Nijmegen-Gelderland Gerealiseerd 766 uren / € 62.864,= Begroot 650 uren / € 59.800,= 

Door middel van communicatie en 
omgevingsfonds zorggedragen voor blijvend 
maximaal draagvlak voor het Windpark Nijmegen-
Betuwe;  
Innovatief concept gerealiseerd waarbij een 11 ha 
zonnepark in combinatie met het windpark wordt 
ontwikkeld en een deel van de energieopbrengst 
naar het warmtenet gaat; 
Zorggedragen voor draagvlak en participatie in dit 
concept; 
Ingesproken op bijeenkomsten over windprojecten 
en verschillende gemeenten, ontwikkelaars en 
coöperaties geadviseerd met name op het gebied 
van participatie en draagvlak; 
Succes van aanpak windpark maximaal 
uitgedragen; 
Na Windpark Nijmegen-Betuwe, dat in 2016 wordt 
gerealiseerd, in de uitvoering van tenminste één 
nieuw windproject gestapt. 

Van april-december 2016 is elke 2 weken een 
nieuwsbrief verstuurd naar 2000 personen, met actuele 
informatie over de bouw van het windpark; Op diverse 
momenten tijdens de bouw zijn open dagen 
georganiseerd om aandeelhouders en een breed 
publiek te informeren over/te laten kennismaken met het 
project. Deze dagen zijn bezocht door honderden 
personen, met als hoogtepunt de driedaagse opening 
van het windpark van 4 windmolens van totaal 10 MW 
in december 2016 met zo’n 1000 bezoekers; 
Het voorstel voor een Omgevingsfonds is aangenomen 
en vanuit de gemeenschappen in de omgeving zijn vier 
leden voorgedragen voor het bestuur van dit fonds; 
Na leveren van input ten aanzien van de energienota 
Energiek Beuningen participeert GNMF in een 
werkgroep die zich bezig houdt met windenergie (10 
windmolens); 
Via Wiek-II betrokken bij projectontwikkeling t.a.v. 
aanbesteding stroom regio Nijmegen-Arnhem. 

Onder leiding van de GNMF is een 
communicatieplan voor 2016 gemaakt en 
uitgevoerd; 
Gedurende het jaar zijn flink aantal 
werkbezoeken voor lokale en provinciale 
politiek, energiecoöperaties en 
(basis)scholen georganiseerd;  
Zowel in lokale, regionale als in vakmedia en 
op sociale media is gedurende het jaar 
ruimschoots aandacht besteed aan het 
burgerwindpark Nijmegen-Betuwe; 
Daarnaast is er betrokkenheid vanuit het 
windpark bij het Gebiedsproces Knoop38; 
GNMF participeert als trekker van 
windenergie in Beuningen samen met 
boeren grondeigenaren; 
Aanbesteding stroom van 18 gemeenten 
regio Nijmegen-Arnhem biedt goede 
mogelijkheden voor zonne/windprojecten. 

Servicepunt Hier Opgewekt Gelderland Gerealiseerd 209 uren / € 16.848,= Begroot 222 uren / € 20.410,= 

Lokale duurzame energie-initiatieven zijn versterkt 
door servicepunt; 
Eerstelijnsondersteuning geboden bij onder meer 
financiering en ledenwerving;  
Met deskundigen en goede voorbeelden 
initiatieven versterkt m.n. op gebied van 
Postcoderoos en SDE;  
Media-aandacht verworven voor lokale duurzame 
energie-initiatieven;  
Verdere voorstellen t.a.v. financiële regelingen 
voor collectieve opwekking van duurzame energie 

Het Servicepunt Hier opgewekt Gelderland heeft haar 
werkzaamheden in 2016 gecontinueerd. Effectief 
begeleid zijn zo’n 17 lokaal duurzame energie 
initiatieven, onder meer Burgerwindpark Nijmegen, 
Lingewaard Energie, Rijn en IJssel Energiecoöperatie, 
ZET Energie, Energie initiatief Heveadorp, 
Energiecoöperaties Leur, Hengstdal Energie, Vrijstad 
Energie Culemborg, De Kortenhof, Zonnecollectief 
Over-Betuwe, Windinitiatief Beuningen, 
energiecoöperaties in oprichting te Heerde, Nunspeet, 
Harderwijk, Oldebroek, Ermelo, Berg en Dal, 

Gelderland heeft met de GNMF een 
provinciaal steunpunt voor lokale duurzame 
energie-initiatieven. Het steunpunt is een 
spin in het web van de Gelderse initiatieven 
en heeft via de campagne ‘HIER opgewekt’ 
goed zicht op de landelijke ontwikkelingen;  
Op de website van HIER opgewekt staan 
eind december 2016 52 Gelderse lokale 
duurzame energie-initiatieven;  
het Servicepunt heeft afstemming met de 
nieuwe Vereniging Energiecoöperaties 
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becommentarieerd door expert, zodat lokale 
initiatieven daarvan gebruik kunnen maken. 

bijvoorbeeld t.a.v. financiering, ledenwerving en 
haalbaarheid (van zonnedaken). Ook is overleg gevoerd 
met GLK over een coöperatief zonnepark.  
Media-aandacht gegenereerd voor lokale duurzame 
energie-initiatieven bij burgerwindpark Nijmegen en 
windpark Deil; Het ontwikkelen van voorstellen ten 
aanzien van inzet van provinciaal financieel 
instrumentarium voor lokale duurzame energie-
initiatieven heeft plaatsgevonden in samenwerking met 
Gelderse voorlopers uit de CoP, alsmede verbetering 
van de regels van het instrumentarium. Ondersteuning 
is geboden bij de wijziging van de bestaande ‘subsidie 
burgerparticipatie’ bij coöperatieve opwekking. 

Gelderland (VECG), o.a. over de voorgang 
van eerstelijnsactiviteiten in 2017 en verder; 
Naast eerstelijnsactiviteiten heeft het 
Servicepunt diverse andere activiteiten 
georganiseerd. 
 

StookjeRijk 2016 Gerealiseerd 370 uren / € 96.022,=  Begroot 335 uren / € 124.340,= 

Acquisitie financiering gerealiseerd (subsidie 
aanvraag reeds ingediend bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; 
Huurdersbelangenverenigingen, zijn 
bewustgemaakt (‘woonlasten worden lager”) en 
gestimuleerd om met het nieuwe convenant aan 
de slag te gaan richting eigen corporatie; 
Gemeenteraden en -besturen en corporaties zijn 
gestimuleerd om actief te werken aan ambitieuze 
energieafspraken met corporaties in lijn met het 
nieuwe Convenant. Corporaties geven de 
voortgang aan; 
Projectcoördinatie van het vervolgproject 
StookjeRijk; 
Een landelijke slotbijeenkomst ter afsluiting van 
vervolgproject is succesvol georganiseerd. 

Vier wethouders in Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Den 
Haag zijn gedurende het jaar gevolgd bij hun ambitie 
om energiebesparing in de sociale huursector te 
versnellen; 
Via tien filmpjes, op de website van Stookjerijk en 
sociale media, hebben zij hun ervaringen met een brede 
doelgroep gedeeld;  
In “expertmeetings” hebben de vier wethouders hun 
ervaringen gedeeld met collega-wethouders uit hun 
provincie; Op de website van Stookjerijk is een digitale 
‘toolkit’ te vinden, met goede voorbeelden; 
De GNMF heeft de landelijke projectcoördinatie ‘Stook 
je rijk’ 2016 uitgevoerd en de 4 landelijke trajecten 
begeleid;  
De door de GNMF georganiseerde slotbijeenkomst 
‘Stook je rijk’ is bezocht door 100 deelnemers. Aan 
gemeente Nijmegen is de Stookjerijk-trofee uitgereikt. 

Het succes van de projecten Stook je Rijk 
2011, 2013, 2014 en 2015 heeft geleid tot 
een vervolg voor 2016. De opzet van het 
project is gewijzigd: bij vier wethouders is de 
rol bij het realiseren van prestatieafspraken 
(over energiebesparing en driepartijen 
overleg) via filmpjes en interviews zichtbaar 
gemaakt, als voorbeeld voor andere 
wethouders. In Gelderland heeft de 
wethouder Wonen uit Nijmegen deel-
genomen; In 2016 is voor de vijfde keer de 
Stookjerijk-trofee uitgereikt. Dit jaar voor het 
eerst aan de gemeente, corporatie en 
huurdersverenigingen, die samen de 
“groenste prestatie-afspraken” hebben 
gemaakt. Van de G-36 gemeenten hebben 
ruim 20 hieraan gehoor gegeven. 

Gelderse Voetafdruk Gerealiseerd 70 uren / € 4.629,= Begroot 75 uren / € 6.900,= 

Samenwerkingsproject op de rails; 
500  Gelderlanders hebben enquête ingevuld; 
In provincie Gelderland of tenminste twee 
gemeenten of bedrijven (bedrijfsvrienden) zijn 
projecten opgestart om de Voetafdruk van haar 
burgers/medewerkers te meten. 

Gemeente Nijmegen, waar ‘de voetafdruk van 
Nijmegen’ is ingezet, is Green Capital Europe 
geworden; De voetafdruk is eind 2016 ingezet bij 
Radboud Universiteit en UMC Nijmegen onder 
studenten en medewerkers. 406 personen hebben de 
enquête ingevuld. 

Radboud Universiteit wil over langere 
periode de voortgang meten;  
Er zijn afspraken gemaakt om de scan te 
gaan verbeteren zodat deze beter aansluit bij 
de huisstijl en wensen van externe partijen. 

Bedrijven, energie en milieu Gerealiseerd 290 uren / € 23.456,=  Begroot 250 uren / € 23.000,= 
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Vijfmaal inbreng geleverd bij (revisie)vergunningen 
dan wel aanscherping van vergunningen. Hierbij 
wordt proactief de dialoog met bedrijf en bevoegd 
gezag gezocht; 
Bij het leveren van inbreng wordt tevens gekeken 
naar het niveau van energie 
besparingsmaatregelen en opwekking van 
duurzame energie in de voorschriften en de 
mogelijkheden toepassing 5 jaar 
terugverdientermijn. 

Bij zo’n 15 bedrijven is advies uitgebracht waar bij tien 
bedrijven inbreng in de milieuvergunningen is geleverd; 
Met de meeste  bedrijven zoals asfaltcentrale en 
puinbreker Dura Vermeer Nijmegen, Engie Nijmegen 
(planvorming opwekking duurzame energie, LNG 
overslag, windmolens),  Parenco (uitbreiding 
papierproductie),  gieterij Doesburg (nieuwe 
vergunningaanvraag), gieterij Vulcanus (ambtshalve 
wijziging trillings- en geurnormen), NXP (nieuwe 
vergunningaanvraag), AVR Duiven, RRT Neerijnen, 
Hooijer Renkum en GMB slibverwerking is een actieve 
dialoog gevoerd; 
Het beoordelen van energiemaatregelen en rendement 
is prominent bij de biomassa- en energiecentrales (o.a. 
Engie Nijmegen) aan de orde geweest. 

Met de beoordeling is concreet invulling 
gegeven aan de doelstelling om afdoende 
milieu- en gezondheidsbepalingen te 
realiseren in de betreffende vergunningen;  
De GNMF neemt deel aan de landelijke 
klankbordgroep ‘bestrijdingsmiddelen en 
omwonenden’, waarin het blootstellings- en 
gezondheidsrisico van omwonenden bij fruit- 
en bollenteelt wordt onderzocht;  
Daarnaast neemt GNMF deel aan het 
Kronenburger Forum in Nijmegen (overleg 
tussen lokale bewoners- en 
milieuorganisaties, bedrijven en gemeenten). 

Gelders Energie Akkoord Gerealiseerd 888 uren / € 81.391,=  Begroot 450 uren / € 41.400,= 

De 10 pijlers van het akkoord zijn door zgn. 
programma- en thematafels met betrekking tot 
doelstellingen en uitvoeringsstrategie ingevuld; 
Gestart is met uitvoering van het Gelders Energie 
Akkoord (GEA); 
De GNMF voert samen met het Klimaatverbond 
en een medewerker van de provincie en VNO-
NCW het secretariaat. De GNMF heeft zitting in de 
Stuurgroep en neemt deel aan de 
Borgingscommissie.  
Minimaal twee adviezen aan Provinciale Staten 
gegeven over voorstellen van GS met betrekking 
tot de uitvoering van het  nieuwe Energie 
transitieprogramma 2016-2019. 

De GNMF heeft binnen het secretariaat  en de 
stuurgroep meegewerkt aan het definitief maken van 
het Uitvoeringsplan van het GEA en de organisatie van 
het eerste GEA congres op 17 maart; 
Samen met de provincie heeft de GNMF op 19 oktober 
de informatiebijeenkomst ‘Hout is grondstof, geen 
brandstof’ voor Gelderse statenleden georganiseerd; 
Op 10 november heeft de GNMF deelgenomen aan een 
debat over hout stook ten behoeve van bijvoorbeeld bio-
energie bij composteerbedrijf Bruins& Kwast te Duiven; 
GNMF heeft zienswijzen ingediend op de provinciale 
voorstellen over de uitvoering van het Energie 
transitieprogramma 2016-2019, ruimtelijk beleid ten 
aanzien van windenergie bij natuurgebieden en het 
Gelders Energieakkoord (drie maal); GNMF heeft met 
het Gelderse bedrijf Dusseldorp in maart een 
dialooggesprek in het kader van niveau 4 en 5 van de 
CO2 prestatieladder gevoerd; 

Op initiatief van GNMF is samen met 
Alliander en het Klimaatverbond, het Gelders 
Energie Akkoord (GEA) gestart. Het GEA 
betreft een  Gelderse vertaling en versnelling 
van de uitvoering van het landelijke 
Energieakkoord ;  
De GNMF voert het voorzitterschap van het 
programma Energiebesparing Burgers, voert 
het secretariaat van de tafels huur, afval, 
procesindustrie (duo-secretariaat) en is 
kwartiermaker geweest van het programma 
Bedrijventerrein van de Toekomst. Verder 
heeft ze zitting in secretariaat en stuurgroep, 
wind, ruimtelijke inpassing en biomassa; 
In totaal zijn meer dan 20 tafels aan de slag 
met een eigen uitvoeringsplan;  
Het GEA wordt landelijk gezien als een goed  
voorbeeld van co-creatie en bestuurlijke 
vernieuwing. 

Energiestrijd Gerealiseerd geen uren / € 0,= Begroot 80 uren / € 7.370,= 

Tenminste 2 zorginstellingen in Gelderland zijn 
geacquireerd. Energiebesparing bij 
zorginstellingen is extra onder aandacht gebracht. 

GNMF had twee zorginstellingen gevonden om mee te 
werken aan dit project. Helaas kwam de financiering 
toch niet rond. 

Gevonden zorginstellingen waren  de 
verpleeghuizen De Schuylenburgh te 
Silvolde en Antonia te Terborg. 
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SAMENWERKEN AAN HET NETWERK (C) 
 

 
Speerpunt Achterban en Burgers 

 

Beoogde resultaten 2015 Bereikte resultaten 2015 Toelichting 

Geef om Gelderland Gerealiseerd 262 uren / € 20.206,= Begroot 200 uren / € 32.400,= 

Minstens 2 actuele campagneacties (o.a. op 
gebied van duurzame veeteelt en mogelijk ook 
weidevogels) en 2 jaarlijks terugkerende 
campagnes voor en met burgers en lokale 
groepen georganiseerd. 
Minimaal 4000 mensen betrokken bij actuele 
acties en projecten, een deel daarvan aan de 
GNMF verbonden middels aanmelding voor 
nieuwsbrieven. 
  

Op 20 januari zijn 2302 handtekeningen tegen 
een grote stal voor mestkalveren in Lievelde 
aangeboden aan de gemeente Oost-Gelre; 
In april steunde de GNMF de petitie ‘Geen giga-
geitenstal in Rossum’, waarvoor 1220 
handtekeningen zijn opgehaald; 
In het najaar is de petitie ‘Meer vee is ongezond! 
gestart, gericht op een goede Wet Dieraantallen. 
Door de ingewikkeldheid van fosfaatrechten,  
zijn hier slechts 673 handtekeningen voor 
opgehaald;  
Op diverse actiemails, als follow-up van een 
alternatief plan voor ‘Parklaan Ede’ is enthousiast 
gereageerd. Door een bijdrage van 64 personen 
is aanvullend natuur/milieu onderzoek mogelijk 
gemaakt. 

De oproepen hebben daarnaast nieuwe leden 
voor de GNMF opgeleverd. Na grotere 
publieksacties in 2015 bleek het in 2016 lastig om 
een grootschalige actie op te zetten;  
GNMF heeft actie gevoerd voor duurzaam 
consumeren i.s.m. Windpower Nijmegen. Op de 
opening van het windpark zijn aan zo’n 200 
bezoekers insecten ter consumptie aangeboden 
met uitleg over keuze in consumptiegedrag. 

Cursussen leden en lid-organisaties Gerealiseerd 70 uren / € 6.970,= Begroot 50 uren / € 5.100,= 

Tenminste 2 cursussen of workshops 
georganiseerd met gemiddeld 25 deelnemers, bij 
voorkeur i.s.m. IVN Gelderland. 

Samen met de Academie Politie, Dieren en Milieu 
is de cursus Wildlifecrime georganiseerd waaraan 
een dertigtal personen hebben meegedaan; 
Eveneens is voor de achterban en andere 
geïnteresseerden een informatieavond gehouden 
over de PAS, Programma Aanpak Stikstof. Een 
gastspreker van Werkgroep Behoud de Peel 
verzorgde een presentatie voor een gezelschap 
van rond de 25 personen. De cursus wordt 
mogelijk in 2017 herhaald. 

Doel van de cursus was dat deelnemers 
aanwijzingen van Wildlifecrime leerden herkennen 
zodat ze, als ze dat willen, een juiste melding 
kunnen doen via de site natuurverstoring.nl. Een 
en ander sluit ook aan op een motie van 
Provinciale Staten van twee jaar geleden om de 
burger meer bij de handhaving in het buitengebied 
te betrekken (motie : PS2014-51); 
De doelen, achtergronden en werkwijze van het 
programma aanpak stikstof is voor menigeen 
moeilijk te begrijpen. Met deze avond is getracht 
inzicht te geven over de achtergronden van de 
PAS, de technieken, de toepassing en de relatie 
met de Natuurbeschermingswet. 
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Helpdesk leden en lid-organisaties Gerealiseerd 289 uren / € 21.580,=  Begroot 200 uren / € 18.900,= 

Afhandelingen en registratie van ten minste 100 
vragen; 
Succesvolle afhandeling van minimaal vijf lokaal 
spelende natuur- en milieukwesties; 
GNMF in het nieuws als effectieve ondersteuner 
van  succesvolle kwesties; 
Burgers en lokale groepen zien meerwaarde van 
GNMF en lidmaatschap. 

Er zijn 103 vragen geregistreerd.  
Succesvol afgehandelde cases betroffen onder 
andere de zorgen van omwonenden met 
betrekking tot de ontwikkelingen bij de 
Redichemse Waard; inzet van bestrijdings-
middelen door een bollenteler in Uddel; 
bomenkap langs het spoor in Arnhem; geplande 
verontdieping Zandse Plas bij Lent en het gebruik 
glyfosaat op een landgoed bij Doorwerth. 
 

De groei van het aantal vragen ten opzichte van 
2015 wordt voor een deel toegewezen aan de 
bekendheid die via Twitter aan de Helpdesk is 
gegeven; 
De meest voorkomende thema's bij de vragen 
waren bouw/vergroting van stallen (vaak ook 
cases waar de GNMF zich al mee bezighield) en 
de kap van bomen; 
Vragen over ontwikkelingen of werkzaamheden in 
natuurgebieden werden in goed overleg met de 
terreineigenaar afgehandeld. 

Werving en binding Gerealiseerd 588 uren / € 41.410,= Begroot 400 uren / € 44.300,= 

110 organisaties en 300 particulieren zijn lid van 
de vereniging GNMF;  
Met tenminste 1 lidorganisatie is een 
wervingsactie uitgevoerd; 
Minstens 2 campagneacties georganiseerd 
waaraan werving en binding is gekoppeld; 
Minimaal 5.500 kennissen, 4.200 deelnemers en 
300 supporters (leden/donateurs) in ons 
relatiebeheersysteem; 
Relatiedag met 75 deelnemers georganiseerd. 

97 organisaties (stand 1 januari 2017) en 284 
particulieren zijn lid van de vereniging GNMF;  
In het relatiebeheersysteem van de GNMF staan 
inmiddels 8.261 kennissen en 3.498 deelnemers 
activiteiten geregistreerd en 614 supporters 
(leden/donateurs);  
In 2016 zijn 2 ledenvergaderingen georganiseerd 
met in totaal zo’n 90 deelnemers. Aan het Gelders 
Oogstfeest namen 157 personen deel; 
Met SME is getracht een wervingsactie op te 
zetten. Helaas heeft dit nog niet tot iets concreets 
geleid. 

Er is een aantal lidorganisaties afgevallen o.a. 
vanwege opheffing. Door nieuwe aanwas is het 
aantal constant gebleven.  
Flinke inhaalslag gemaakt onder particulieren 
leden, 63% groei in aantal. Ook het aantal 
donateurs is verdubbeld. Deze resultaten zijn 
vooral toe te schrijven aan actieve werving, 
telemarketing en proactief betrekken van onze 
kennissen;  
In 2017 stapt GNMF over van CRM e-Tapestry 
naar Spits-Online. 

Ondersteuning voorloperbedrijven Gerealiseerd 58 uren / € 5.181,= Begroot 175 uren / € 16.100,= 

Starten van tenminste één concreet 
samenwerkingsproject met voorloperbedrijven; Bij 
5 bedrijven adviseert de GNMF aangaande 
verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering; 
Mogelijkheden keurmerk is onderzocht; 
In 2016 jaarlijkse bijeenkomst voor Gelderse 
voorloperbedrijven georganiseerd; Het GNMF-
netwerk bedrijfsvrienden neemt in 2016 met 
minimaal 5 bedrijven toe (bijv. uit hoek duurzame 
energie, biologische landbouw, fietsen, 
verwarmingen en koken, ‘nul op de meter’ bouw- 
en installatiebedrijven, MVO, Milieukeur e.d.) 

Deelname aan inloopavonden Park15 en 
herbestemming TNO-terrein Apeldoorn tot 
woningbouwlocatie. GNMF is positief over deze 
ontwikkelingen, waarbij ruim aandacht is voor de 
omgeving; 
Samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Parenco en Alliander over communicatie- en 
draagvlakondersteuning ten behoeve van diepe 
geothermie op terrein Parenco; 
Uitdaging van Alliander opgepakt om met Locol in 
kader van ‘Rijk van Nijmegen 2025’ een grote 
zonnedakconferentie te organiseren; 

Door lokale milieuorganisaties zijn geen bezwaren 
tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het 
TNO-terrein ingediend. Dit mede omdat in het 
vooroverleg knelpunten al zijn opgelost; 
Parenco en Alliander willen diepe geothermie 
gaan toepassen om warmte van hoge 
temperatuur omhoog te halen t.b.v. de 
papierfabricage en met de restwarmte verwarmen 
van delen van Ede, Wageningen en Renkum;  
Er zijn criteria voor bedrijfsvrienden opgesteld, die 
op de ALV besproken en goedgekeurd zijn. De 
goedgekeurde criteria hebben een duidelijk en 



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2016 • 25 / 57 
 

Met het bedrijf Dusseldorf (Dinxperlo) heeft 
opnieuw de jaarlijkse dialoog (niveau 4 en 5) in 
het kader van de CO2 prestatieladder 
plaatsgevonden; 
Voor de dertig bedrijfsvrienden van de GNMF een 
bijeenkomst georganiseerd waarbij prof. dr. Jan 
Jonker sprak over circulaire economie;  
Het aantal financieel bijdragende bedrijven is met 
twee uitgebreid. 

transparant kader gegeven aan het 
bedrijvennetwerk. 
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Communicatie en Overleggen 
 

Beoogde resultaten 2016 Bereikte resultaten 2016 Toelichting 

Externe communicatie Gerealiseerd 263 uren / € 18.248,=  Begroot 250 uren / € 23.000,= 

45 persberichten en artikelen (media); 
25 e-nieuwsbrieven; 
50.000 bezoeken website (brede publiek); 
2.750 abonnees e-nieuwsbrief (brede publiek); 
1.750 'likes' op Facebook; 
1.250 volgers op Twitter. 

Tussen haakjes staan de aantallen van 2015. 
30 persberichten en artikelen (39); 
Hiermee zijn we 30x in de krant en 40x in digitale 
krant gepubliceerd, plus 5 x op de radio en 2x op 
TV; 
12 algemene en 17 actie nieuwsbrieven; 
57.700 bezoeken aan website (56.100); 
3.200 abonnees e-nieuwsbrief (2.500); 
1.469 volgers op Facebook (1.440) 
1.230 volgers op Twitter (1.000). 

Het aantal verstuurde persberichten is afgenomen, 
maar het aantal nieuwsberichten op de website is 
gelijk gebleven. Doordat met name via Twitter veel 
aandacht is gegeven aan die nieuwsberichten, is 
dat nieuws toch in gelijke mate bij de media 
terechtgekomen. 
De opvallende toename van het aantal abonnees 
op de e-nieuwsbrief (28%) is voor een groot deel 
mede te danken aan de uitbouw van de 
vacatureservice die de nieuwsbrief biedt. 

Werkplan, jaarverslag, Seizoenbrieven en PS-
brieven 

Gerealiseerd 76 uren / € 13.798,=  Begroot 100 uren / € 16.900,= 

7 PS Nieuwsbrieven (leden PS) 
3 Seizoensbrieven (oplage 1500, verspreid via 
achterban en bezoekerscentra) 
Jaarverslag en Werkplan, sluiten op elkaar aan 
volgens SMART-module, jaarverslag ook met 
jaarrekening en controleverklaring. 

8 PS Nieuwsbrieven (voor leden PS); 
3 Seizoensbrieven; 
Jaarverslag 2015 en Werkplan 2017 volgens 
Smart-Module uitgebracht. 

PS = nieuwsbrief voor leden PS-commissies 
Seizoensbrief = gedrukte nieuwsbrief voor leden, 
donateurs en andere geïnteresseerden. 

Bestuurlijke overleggen Gerealiseerd 111 uren / € 10.434,=  Begroot 50 uren / € 4.600,= 

Naar andere partijen helderheid geschapen over 
de standpunten van de GNMF; 
Afgestemde reacties vanuit de Gelderse natuur en 
milieuorganisaties; 
Door samenwerking invloed uitgeoefend op 
beslissers; 

Regelmatig heeft de GNMF overleg gehad met 
gedeputeerde Jan Jacob van Dijk o.a. over 
voortgang  Gelders Energie Akkoord en over 
werkplan en jaarverslag GNMF; 
In de PRO heeft GNMF meegewerkt aan diverse 
adviezen zoals over landelijk gebied, toekomst 
mobiliteit en energietransitie;  
tweemaal overleg gehad met bestuur LTO noord-
oost;  
met RWS regio oost (hoofdingenieur-directeur) 
overleg met natuur- en milieuorganisaties gehad; 
Met diverse wethouders overleg gevoerd. 
 
 

Met diverse Statenfracties zoals VVD, CDA, PvdA, 
D66 overleg gehad over GEA, windenergie, 
Plussenbeleid e.d.  
Naast bijeenkomsten met gedeputeerde van Dijk 
ook met Josan Meijers contact onderhouden o.a. 
in het kader van Big Jump, bestuurlijke 
bijeenkomst en steakholders-overleg Parenco; 
GNMF participeert in zo’n 35 multi-stakeholders 
netwerken, waarvan we er in zo’n 15 netwerken 
aanjager of initiatiefnemer zijn. 
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NLO en Oogstfeest  Gerealiseerd 151 uren / € 13.243,=  Begroot 154 uren / € 15.670,= 

Secretariaat NLO vormgegeven; 
Manifest Wild van de Veluwe is succesvol 
opgestart; 
Oogstfeest 2016 georganiseerd met tenminste 
150 deelnemers. 

GNMF voert het secretariaat en het 
voorzitterschap van het NLO overleg. Dit overleg 
is zo’n 5x per jaar bij elkaar gekomen; 
Een van de resultaten is het jaarlijkse Oogstfeest 
waaraan in 2016 meer dan 150 lokale en 
regionale bestuurders en ambtenaren plus eigen 
achterban aanwezig. 

In het Natuur en Landsoverleg participeren, 
Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, 
SBB, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 
IVN Gelderland en GNMF; 
Het Oogstfeest stond dit jaar in het teken van het 
‘ten vondeling leggen’ en de teloorgang van het 
Gelderse landschap. 

Samenwerkingsoverleg NMF Gerealiseerd 380 uren / € 32.202,= Begroot 214 uren / € 19.720,= 

Samenwerking heeft geleid tot effectiever werken 
van de medewerkers van de GNMF.  
Effectiviteit samenwerking is vergroot, zowel intern 
(bedrijfsvoering) als extern; 
Samenwerking heeft geleid tot onderlinge 
uitwisseling en verbetering van de bedrijfsvoering; 
Met samenwerking zijn projecten geacquireerd. 
 
Later toegevoegd: Het Servicepunt HIER 
opgewekt Gelderland neemt deel aan het 
Experteam Energieservicepunten van de NMF. 
Doel is de Energieservicepunten verder te 
professionaliseren. Daarbij voert de GNMF onder 
meer het onderdeel Kennisdeling uit en brengt 
haar  ervaring in.   

De GNMF heeft bijdragen geleverd aan de 
gezamenlijke landelijke projectontwikkeling op het 
onderwerp natuurinclusieve landbouw;  
Tevens is geparticipeerd in de Masterclass 
Natuurbeschermingswet en meegedacht over het  
Project Green Deal Sportvelden (over 
bestrijdingsmiddelen op sportvelden); 
Er is een bijdrage geleverd aan selectie en 
opdracht CRM-systeem voor de 12 NMF’s; 
Directeur GNMF is lid van het DB van 12 NMF’s. 
 
Vier bijeenkomsten met steeds 30 deelnemers 
hebben plaatsgevonden zoals op 28 januari toen 
het Servicepunt een workshop over collectieve 
zonnedaken en parken heeft georganiseerd en op 
9 maart is een presentatie gegeven over de 
werkplaats collectieve zonnedaken bij een 
bijeenkomst van het energie-initiatief Heveadorp; 
Op 12 en 13 september heeft het Servicepunt een 
Energie-tweedaagse voor de NMFs 
georganiseerd. 

De samenwerking van de 12 NMF’s heeft in 2016 
weer voor 5 jaar een bijdrage van de 
Postcodeloterij veilig gesteld. Daartoe is een 
impactmeting ontwikkeld (zie hieronder); 
Met inbreng van de GNMF wordt voorjaar 2017 de 
voetafdruk verbeterd waardoor deze efficiënter 
kan worden gebruikt bij externe partijen;  
Er is besloten voor een nieuw CRM-systeem. 
Deze is medio 2016 gebouwd en zal in 2017 
geïmplementeerd worden. 
 
Het Servicepunt is coördinator van de werkplaats 
collectieve zonnedaken en – parken van de 
Gelderse CoP voor energiecoöperaties; 
Tijdens de Energie-tweedaagse hebben externe 
deskundigen presentaties over lokale 
coöperatieve opwek van duurzame energie 
ingebracht, zijn onderling ervaringen  uitgewisseld 
en is de landelijke strategie verder uitgewerkt. 

Beroepsprocedures Gerealiseerd 118 uren / € 12.901,=  Begroot 50 uren / € 5.110,= 

Daar waar het strikt noodzakelijk is en/of uit 
overleg geen oplossing is gekomen kan besloten 
worden tot de gang naar de rechter en/of Raad 
van State. Dit bij groot belang voor natuur, milieu 
en landschap, het voorkomen van een precedent-
werking of het realiseren van noodzakelijke  
jurisprudentie e.d. 

De GNMF heeft bezwaren tegen de ontwikkeling 
van een megarundveefokkerij bij Wichmond in de 
omgeving van landgoed Hackfort. Omwonenden 
en de GNMF stelden beroep in tegen de 1e fase 
bouwvergunning en tegen de verleende 
natuurbeschermingswetvergunning; 
Beroep is ingesteld tegen het besluit van de 
minister om op diverse snelwegentracés in 

Het beroep tegen de bouwvergunning is bij de 
Rechtbank in Arnhem gehonoreerd. De conclusie 
was dat hetgeen men wilde ontwikkelen niet paste 
in het bestemmingsplan. Zowel gemeente als 
initiatiefnemer zijn in hoger beroep gegaan.  
Het beroep inzake de natuurbeschermingswet 
handelt over al of niet op juiste wijze salderen van 
de ammoniakbelasting op Natura2000 gebied; 
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Gelderland op en rond de Veluwe 130 km/uur te 
mogen rijden  
Ook zijn beroepen ingesteld tegen het besluit van 
GS tot verlening van enkele NBwetvergunningen 
voor megastallen in de buurt van met name de 
Veluwe; 
De Raad van State heeft het verzoek om een 
voorlopige voorziening bestemmingsplan Ede-
Parklaan toegewezen. Een en ander hangt ook 
samen met op handen zijnde jurisprudentie rond 
de PAS;  
Een beroep tegen de Natuurbeschermingswet-
vergunning Rhederhof is dit jaar door de Raad van 
State behandeld. Het beroep is toegewezen. 
Tevens is beroep ingesteld tegen de 
omgevingsvergunning die de bouw van 
appartementen mogelijk maakt; 
Het beroep tegen het bestemmingsplan voor de 
uitbreiding van bedrijventerrein Medel heeft ertoe 
bijgedragen dat de inpassing in de omgeving nu 
beter is geborgd . 
Een beroep tegen de Natuurbeschermingswet-
vergunning voor een geitenhouderij in Rossum 
met 5100 dieren is door de Raad van State 
toegewezen;  
Eerder werden de bezwaren in relatie tot de 
natuurbeschermingswet tegen een megastal voor 
kalveren bij Lievelde door de Raad van State 
afgewezen; 
Samen met lokale natuurorganisaties en vele 
omwonenden, heeft de GNMF geprotesteerd 
tegen realisatie van een thermencomplex in het 
natuurrijke deel van recreatiegebied de 
Berendonck bij Wijchen. Helaas verklaarde de 
RvS het beroep van de GNMF ongegrond. 
Begin mei publiceerde het College van B&W van 
Wijchen opnieuw het bestemmingsplan Thermen 
Berendonck, met enkele aanvullingen naar 
aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad 

Beroepen zijn ingesteld teneinde de 
kernkwaliteiteiten van het GNN, Nationaal 
Landschap en Natura2000 Veluwe te 
beschermen. Besluiten leiden onder tot meer 
stikstof- en  ammoniak uitstoot,  meer lawaai en 
meer fijnstofuitstoot, terwijl de reistijdwinst 
marginaal is;  
Met betrekking tot de Parklaan Ede doet de GNMF 
samen met SME-Ede een laatste poging om de 
onnodige 4-baans weg, deels ten koste van het 
Gelders Natuurnetwerken en geheel ten koste van 
de Hoekelumse Eng tussen Bennekomen Ede  te 
voorkomen; 
Voor de bouwplannen is door de gemeente een 
omgevingsvergunning en door de provincie een 
natuurbeschermingswetvergunning verleend. De 
impact van drie appartementencomplexen op het 
landgoed is zeer groot.  
Inzake Medel was de provincie door de Raad van 
State in de gelegenheid gesteld om het eerdere 
bestemmingsplan te repareren; 
In Rossum speelt onder meer dat  de saldering in 
relatie tot de toegewezen ammoniakuitstoot op 
onjuiste wijze vorm was gegeven  en geen 
rekening was gehouden met andere Natura2000 
gebieden;  
Beroep tegen de megastal voor kalveren in 
Lievelde is ingesteld omdat het er naast gelegen 
biologische bedrijf ernstige hinder zal ondervinden 
en dat de beoogde nieuwvestiging in principe niet 
mogelijk is in verwevingsgebied;  
Nadat de GNMF in een eerder beroep inzake de 
Berendonck in het gelijk was gesteld, nam de 
staatssecretaris in 2015 een besluit waarin met 
enkele aanpassingen opnieuw een ontheffing 
Flora- en faunawet voor de dassen werd gegeven. 
GNMF heeft bij de Raad van State tegen dit 
nieuwe besluit geprotesteerd. Vooruitlopend op 
het beroep inzake het nieuwe bestemmingsplan 
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van State. De GNMF heeft samen met het IVN 
Rijk van Nijmegen beroep aangetekend. 

heeft Leisurelands eind 2016 al enkele hectares 
bomen laten kappen. 

Acquisitie Gerealiseerd 145 uren / € 11.447,= Begroot 200 uren / € 18.400,= 

Acquireren van projecten, nog uit te voeren in 
2016 en acquireren van nieuwe projecten voor 
2017. 

De acquisitie van de projecten “Stook je Rijk 
2017”, “Secretariaat Gelders Energie Akkoord”, 
vervolg “WindPowerNijmegen” en  uitvoering 
“gebiedsregie Hattemerpoort 2016-2019” zijn 
succesvol verlopen.  

Het acquireren van projecten neemt een steeds 
groter tijdsbeslag in van de werkzaamheden. Om 
te voorkomen dat deze kosten teveel op de 
overhead van de GNMF drukken, worden deze 
apart gefinancierd uit eigen middelen. 

Klachtenlijn Geen urenregistratie / geen kosten Niet begroot 

Binnen 14 dagen afhandelen van klacht door 
geven van ter zake doende reactie; 

In 2016 heeft LTO geklaagd over de toonzetting 
van de GNMF in de krant en op de website bij het 
landbouwdebat. 

GNMF heeft ten behoeve van een goede relatie 
met de LTO gesprekken gevoerd en tekst op de 
website aangepast. 
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BELEID EN ORGANISATIE 
 
Keuze van de projecten en activiteiten in relatie tot provinciale 
prioriteiten 
 
De GNMF heeft op basis van eigen prioriteiten, prioriteiten van haar achterban en prioriteiten die 
gezamenlijk gemaakt zijn met andere milieufederaties gekozen voor een mix van projecten en 
activiteiten. De GNMF-prioriteiten werden mede ingegeven door de prioriteiten van de Provincie (PS en 
GS), het bestuursakkoord tussen Rijk en Provincies en het werkgebied van de provincie dat zich vooral 
richt op het groenblauwe raamwerk en het rode raamwerk. Zo zijn de volgende prioriteiten uit het 
Collegeakkoord van de provincie Gelderland vertaald naar de volgende concrete projecten en activiteiten: 
 
 

 Andere houding t.a.v. meer betrekken burgers bij activiteiten en keuzes (Uitdagend Gelderland 

pagina 3): zie Stadsnatuur bijen, Nacht van de  Nacht, Aanpak zwerfafval Waal, Windpower 

Nijmegen-Gelderland, Energie Servicepunt, Geef om Gelderland, Helpdesk en Ondersteuning 

Voorloperbedrijven. 

 Speerpunt Dynamische steden en vitale regio’s: zie adviesverlening in de PRO en inzet op lokaal 

duurzame energieprojecten. 

 Speerpunt Bereikbaarheid en vliegverkeer: zie Mobiliteit, logistiek, bedrijvigheid en vliegverkeer. 

 Speerpunt Ruimtelijke Ordening: zie adviesverlening in PRO, bijdrage aan aanpassing 

Omgevingsvisie (Bestuurlijke overleggen en NLO), Mobiliteit, logistiek, bedrijvigheid en vliegverkeer 

en Microplanologie d.m.v. Beginspraak. 

 Speerpunt Water: zie Ruimte voor de rivier en Spiegelgroep Waalweelde. 

 Speerpunt Klimaat en energie (o.a. t.a.v. energietransitie): zie Gelders Energie Akkoord en 

provinciaal beleid, Windpower Nijmegen-Gelderland, Stook je Rijk, Energie Servicepunt en Bedrijven 

energie en milieu. 

 Speerpunten Landelijk gebied/Nieuwe contouren voor het GNN: zie voorzitterschap 

Planologiewerkgroep van de manifestpartners en de gemeenten en bijdrage aan de aanpassing van 

de Omgevingsvisie (Bestuurlijke overleggen en NLO). 
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Verantwoordingsverklaring Vereniging Gelderse Natuur en 
Milieufederatie 
 
De Gelderse Natuur en Milieufederatie onderschrijft de volgende principes: 

1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (het kritisch volgen van de organisatie en haar 

resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ (vaststellen of goedkeuren van plannen) en 

van de ‘uitvoering’. 

2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling  

3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

 

In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Gelderse Natuur en 

Milieufederatie invulling geeft aan deze principes. 

 
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

Bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie is de uitvoering van het beleid gescheiden van de functie 

‘besturen’ en  ‘toezicht houden’. Statutair is bepaald: ‘Het bestuur is belast met het besturen van 

vereniging’, in de zin van, het vaststellen van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. De 

Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft daarbij de taak de organisatie 

en het bestuur te controleren, bijvoorbeeld via de kascontrolecommissie. 

De manier waarop deze scheiding plaatsvindt is vastgelegd in het besluit Beschrijving en besluit 

scheiding tussen functie ‘toezicht houden’, ‘besturen’ en ‘ uitvoering’ bij de Gelderse Natuur en 

Milieufederatie, vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 november 2009 en aangepast op 25 maart 

2015 vanwege vragen van het CBF t.a.v. een helderder taakverdeling en vanwege de wijziging van de 

GNMF van een stichting in een vereniging.  

Statutair is bepaald: ‘Het bestuur is belast met het besturen van vereniging’, in de zin van, het vaststellen 

van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. Hiervoor worden de bestuursvergaderingen in 

oktober (werkplan en begroting) en in maart (jaarverslag en jaarrekening) gebruikt. 

Het bestuur heeft daarnaast de taak om tussentijds het beleid te controleren. Dit gebeurt elk kwartaal (in 

de vergaderingen in januari/februari, mei/juni, augustus/september en oktober) aan de hand van 

kwartaalcijfers en kwartaalevaluaties. 

 

Over de taakverdeling tussen directie (uitvoering) en bestuur (besturen) zijn afspraken vastgelegd in het 

directiestatuut, vastgesteld op 27 oktober 2005 en aangepast op 10 september 2014 aan de 

verenigingsvorm. 

 

Over de taakverdeling binnen het bestuur zijn afspraken vastgelegd in het bestuursbesluit Taakverdeling 

c.q. verantwoordelijkheden van bestuur Gelderse Natuur en Milieufederatie, vastgesteld op 8 juli 2009 en 

aangepast 25 maart 2015. Bij wijziging van de bestuurssamenstelling kan de taakverdeling bij 

bestuursbesluit worden gewijzigd op basis van de deskundigheden van de afzonderlijke bestuursleden. 
 
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  

De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud, 

landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin. 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt voortdurend aan verbetering van de projectmatige aanpak 

van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstelling van de 

Gelderse Natuur en Milieufederatie. 
 

Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats: 

 De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. 
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 De bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin 

onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn 

vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt het werkplan en de begroting, al dan niet 

aangepast, vast.  

 Om te komen tot een verdere optimalisatie van de werkwijze van de organisatie worden in het 

strategisch plan en het werkplan speerpunten benoemd waarin hoofdzaak de te besteden middelen 

aan worden besteed (zie hiervoor het strategisch plan en het werkplan). 

 De directie voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers 

t.o.v. de begroting zichtbaar worden gemaakt. 

 De directie informeert het bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting of verschuivingen 

van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.  

 Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de daarover 

gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd. 

 Het bestuur stelt in samenwerking met de directie een jaarverslag en een jaarrekening op conform de 

Richtlijn 650 Fondswervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de jaarrekening 

van een goedkeurende controleverklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan het bestuur 

over de jaarlijkse controle. De Algemene Ledenvergadering stelt, na het rapport tot  zich genomen 

hebbend, het jaarverslag en de jaarrekening, al dan niet aangepast, vast. 

 Minimaal één keer in de vier jaar stelt het bestuur een Strategisch plan/notitie op. In dit Strategisch 

plan/notitie benoemt de GNMF de speerpunten voor de komende jaren en de daarbij horende 

richtinggevende doelstellingen. Deze legt ze voor advies voor aan directie en medewerkers van de 

Gelderse Natuur en Milieufederatie. Vervolgens stelt de Algemene Ledenvergadering, de adviezen 

gehoord hebbend, dit Strategische plan, al dan niet aangepast, vast. 

 Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren om te komen tot een verdere optimalisatie van het 

functioneren van het bestuur als geheel. Jaarlijks voert de voorzitter en een bestuurslid een 

functioneringsgesprek met de directeur. Indien nodig voert de voorzitter individuele 

functioneringsgesprekken met de individuele bestuursleden. 

 De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. Als 

referentiepunten hanteren we daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare goede 

doelenorganisaties.. 

 Daarnaast werkt de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door: 

- Structurele samenwerking met lidorganisaties, bedrijfsvrienden, terreinbeheerders en overige 

partners. 

- Structurele samenwerking met de elf andere natuur- en milieufederaties (in de Stichting De 

Natuur en Milieufederaties). Zo willen we zorgen voor optimale invloed op het beleid inzake 

natuur, milieu en landschap welke op mondiaal niveau, in de EU, op landelijk niveau en in 

Gelderland wordt vormgegeven 

- Samenwerking en uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en 

verbeteringsprocessen met de Natuur en Milieufederaties. 

 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen 

leefomgeving, voor zover passend binnen de doelstelling van de GNMF. Zij vervult de functie van 

vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale activiteiten in Gelderland. Zij beschikt daarvoor over 

een breed netwerk aan contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn. 

 
Gerelateerd aan de doelstelling van de GNMF zijn belanghebbenden: 

1. Lokale organisaties en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Gelderland 

2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het 

terrein van natuur, milieu en landschap in Gelderland 

3. samenwerkingspartners. 
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4. De GNMF zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en bedrijfsleven, maar wil 

zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte informatievoorziening aan een breed publiek; 

d.w.z. alle in natuur, milieu en landschap geïnteresseerde mensen.  

 

De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de activiteiten van de Gelderse Natuur en 

Milieufederatie te vergroten.  

Concrete voorbeelden zijn: 

 de vernieuwde website van de GNMF, waarmee op een heldere manier inzicht wordt gegeven in de 

visie, taken en rollen van de GNMF, in haar activiteiten en die van haar collega-organisaties 

 de digitale nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden actief worden geïnformeerd over actuele 

ontwikkelingen en activiteiten. 

 Helpdesk en Servicepunten ten behoeve van de ‘energieke’ samenleving. 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn bij de organisatie op te 

vragen of via de website www.gnmf.nl te downloaden. 

Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde 

strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar onze website is daarvoor 

een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs gesteld en worden in de 

reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 

Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GNMF, als zij 

het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van 

inconsistentie van beleid. Klachten en vragen zijn belangrijke signalen voor de GNMF. Personen die 

contact opnemen zijn gemotiveerd om ons iets te laten weten en doen moeite door te schrijven of te 

bellen. De GNMF kan met die informatie zaken verbeteren, inhoudelijke discussie aanscherpen of weet 

wat er intern is misgegaan. 
Voor een correcte verwerking van de klachten is in 2005 de Klachtenprocedure Gelderse Natuur en 

Milieufederatie vastgesteld. 

Doelstellingen van deze procedure zijn: 

1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad naar de 

aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken. 

2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort en de 

ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot aanbevelingen om werkprocessen of 

de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.  

De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie op te vragen. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 maart 2015. 

 
Bestuursleden en hun zittingsperiode  

Naam functie / lid-organisatie herbenoeming per zitting tot uiterlijk 

Dhr. J.P. van Soest voorzitter november 2015 november 2019 

Dhr. W. Eckhardt  november 2016 november 2020 

Dhr. H.J. Brons 
Secretaris / Vereniging 
Mooi Wageningen 

april 2017 april 2021 

Mevr. G. van Arkel  april 2018 april 2022 

Dhr. A. van Rootselaar penningmeester november 2014 november 2018 

Mevr. C.T.E.M. Haubrich-
Gooskens 

Vereniging tot Behoud van 
het Lingelandschap 

april 2019 april 2023 

Dhr. D.C. Kuipers  april 2019 april 2023 

Dhr. D.H. van Uitert Vrienden van de Veluwe april 2019 april 2023 

http://www.gnmf.nl/
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Benoemingsprocedure Bestuur 
 

Een Bestuurslid lid wordt benoemd voor een maximale zittingsperiode van 4 jaar. Het Bestuur stelt een 

rooster van aftreden op (zie hierboven). Bestuursleden kunnen één maal voor een aansluitende periode 

worden benoemd. Het Bestuur verzoekt  voor het verstrijken van de zittingsperiode van een Bestuurslid 

aan de lid-organisaties en de leden  om een kandidaat voor te dragen, of om aan te geven of ze mogelijk 

bezwaar hebben tegen de door het Bestuur voorgedragen kandidaat. Het Bestuur draagt vervolgens een 

Bestuurslid voor aan de Algemene Ledenvergadering. Ook geeft zij door wat de reactie van de (lid)-

organisaties was en of er eventueel tegenkandidaten zijn voorgedragen.  Bestuursleden worden 

benoemd door de Algemene Ledenvergadering bij  meerderheidsbesluit. 
 

Overige relevante nevenfuncties Bestuursleden  
 

 Mevr. J.G. van Arkel: n.v.t. 

 Dhr. H.J. Brons: bestuurslid Vereniging Mooi Wageningen (lid-organisatie van de GNMF) 

 Dhr. W. Eckhardt: n.v.t. 

 Mevr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens: lid RvT Geldersch Landschap en Kasteelen (met deze 

organisatie onderhoudt de GNMF jaarlijks een samenwerking), bestuurslid Vereniging tot Behoud 

van het Lingelandschap (lid-organisatie van de GNMF) 

 Dhr. D.C. Kuipers: bestuurslid St. Fractie-Assistentie GroenLinks Gelderland, lid provinciaal bestuur 

GroenLinks Gelderland, lid bestuur Unie KBO afd. Doetinchem/Gaanderen, lid werkgroep Visstand 

Beheerscommissie Rijn/IJssel (HFMN), lid Sociale Raad Gemeente Doetinchem 

 Dhr. A. van Rootselaar: Energie-ambassadeur in de gemeente Barneveld, bestuurslid Duurzaam 

Energiebedrijf Barneveld 

 Dhr. J.P. van Soest: directeur eigen adviesbureau Advies voor Duurzaamheid, (partner in 

coöperatief samenwerkingsverband De Gemeynt); voorzitter bestuur van Stichting Centrum 

Landbouw en Milieu, bestuurslid Energy4All Foundation, lid RvC Energiefonds Overijssel, voorzitter 

St. Noordpoolacademie, bestuurslid Zero Impact Plastics Foundation (Stichting) en verder lid van 

diverse Raden van Advies 

 Dhr. D.H. van Uitert: eigenaar Adviespraktijk Vraag het aan Dirk, voorzitter St. Drielse Veer, 

voorzitter St. Hoeve Klein Mariëndaal, voorzitter Vereniging Vrienden van de Veluwe (lid-organisatie 

van de GNMF) , lid RvT Onderwijsspecialisten, lid RvT Driegasthuizengroep, voorzitter 

Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi, Voorzitter Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer 

Arnhem-Nijmegen, voorzitter Stichting Erkend Veluws Streekproduct 

 

Bezoldigingsbeleid en vergoedingsbeleid bestuursleden; functioneren bestuur 

 

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen 

salaris of onkostenvergoeding betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden om reis- en 

eventuele verblijfskosten te declareren indien ze hierom vragen. Hiervan is in 2016 door een enkel 

bestuurslid gebruik gemaakt op basis van declaratie treinkaartjes en gereden autokilometers.. 

In 2016 is door het bestuur van de GNMF zesmaal vergaderd. Vanwege de door de Provincie 

aangekondigde bezuinigingen diende er actief beleid te worden gevoerd teneinde de gevolgen hiervan 

zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens is er door de directie en het bestuur het nodige werk verricht 

teneinde de gevolgen van de bezuinigingen zo soepel mogelijk binnen de organisatie in te passen. 

 

Medewerkers en salariëring  

 

Bij de GNMF werkten in 2016 dertien medewerkers (7,36 fte). Per 1 januari 2013 is de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het 
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bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie bedraagt, omgerekend naar 

deeltijd € 150.360,=. Het salaris van de directeur ligt hier ver onder (voor berekening zie jaarrekening 

2016). Ook voldoet de salariëring van de directie aan de ‘Regeling salariëring directeuren ten behoeve 

van besturen en raden van toezicht’ van Goede Doelen Nederland (inschaling op salarisniveau C: met 

een maximum van € 64.460,= bruto loon plus vakantiegeld).  

De grondslag van de beloning is vastgesteld volgens een eigen loonschaal, vastgelegd in het 

Personeelshandboek. Deze loonschaal is afgeleid van de door de provincie Gelderland vastgestelde 

salarisschaal voor de gesubsidieerde instellingen. Deze salarisschaal werd in het verleden elk jaar door 

de provincie gepubliceerd, maar sinds een flink aantal jaren zijn ze hiermee gestopt. Sinds die tijd 

hanteert dus de GNMF een eigen salarishuis. De bezoldiging van de directeur maakt onderdeel uit van dit 

salarishuis. Per 1 juli 2016 is door het bestuur het salarishuis gewijzigd vastgesteld. 

Gemiddeld Ziekteverzuim lag in 2016 op 1,6%. 

 

Relevante nevenfuncties Directeur en Adjunct Directeur  
 

De directeur Volkert Vintges heeft bezoldigd (urendeclaratie) zitting in Dagelijks Bestuur van de landelijke 

stichting Natuur en Milieufederaties (samenwerkingsorgaan van alle 12 NMF’s) en onbezoldigd voorzitter 

duurzame energie projectontwikkelstichting Wiek-II.  De adjunct-directeur Joost Reijnen had geen 

nevenfuncties in 2016. 

 
Beleid met betrekking tot vrijwilligers en stagiairs 
 

Vrijwilligers kunnen een meerwaarde vormen voor het werk van de GNMF. Ook kunnen ze door hun 

vrijwilligerswerk kennis of ervaring opdoen die voor één van de aangesloten organisaties van belang kan 

zijn. Soms werken er bij de GNMF vrijwilligers een bepaalde periode aan een specifieke klus of 

ondersteunen ze een project. Deze vrijwilligers sluiten met de GNMF een vrijwilligersovereenkomst.  

Stagiairs vormen een bron van potentiële toekomstige medewerkers. Dit kan voor een vast dienstverband 

zijn, maar ook voor een tijdelijk dienstverband als projectmedewerker. Informatie over hoe een stagiair de 

stageperiode bij de GNMF heeft doorgebracht, wordt dan waardevolle informatie, evenals observaties 

met betrekking tot bepaalde vaardigheden van de stagiairs. De stage-instelling sluit met de GNMF een 

stage-overeenkomst af. Voor vrijwilligers en stagiaires geldt eenzelfde declaratieregeling als voor 

bestuursleden. 

 

Kosten beheer en administratie 
 

De GNMF hanteert de norm dat de kosten voor beheer en administratie niet uitstijgen boven de 30% en 

streeft naar een beperking tot 20%. Voor 2016 waren de kosten voor beheer en administratie 15,0%. 

Voor een nadere specificatie zie het verkort financieel verslag. 
 
 

CBF-keurmerk en ANBI  

 

De GNMF heeft sinds 2002 het CBF-keurmerk voor goede doelen. Na de periodieke controle in 2012 

heeft het CBF op het jaarverslag van 2011 de volgende afwijkingen C geconstateerd: explicietere 

toelichting hoe bestuur invulling geeft aan ‘toezichthouden’ en nauwkeuriger beschrijving (beperkte) 

volmachten bestuur en directeur. Doordat de GNMF in 2014 een vereniging is geworden en de ALV de 

toezichthoudende rol overneemt is dit probleem ook opgelost. De beschrijving t.a.v. volmachten is 

aangescherpt en de directeur is inmiddels beperkt gevolmachtigd. Ten aanzien van de Richtlijn 640 zijn 

er enkele opmerkingen zoals opnemen relevante nevenfuncties directie, toevoegen profielschets 

Toezichthoudend orgaan, opname bijlage 3 (lastenverdeling) en wijziging van enkele benamingen. In de 

jaarrekening en het jaarverslag over 2014 zijn door het CBF geen afwijkingen meer geconstateerd. In het 

laatste kwartaal van 2015 is een periodieke (driejaarlijkse) toets gestart en is op ons verzoek de GNMF 
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beoordeeld als Fondsenwervende instelling. Telefonisch is ons medegedeeld dat het keurmerk als 

Fondsenwervende instelling voor 3 jaar aan ons is gegeven. 

 

Duurzame bedrijfsvoering  

 

Als maatschappelijke organisatie heeft de GNMF een voorbeeldfunctie op het gebied van Duurzame 

Bedrijfsvoering. Temeer omdat zij overheden en bedrijfsleven uitdaagt om hiervan werk te maken. Het 

betreft hier zowel de milieu als sociale kant van de bedrijfsvoering. Bij deze voorbeeldrol acht zij het van 

belang hierover transparant te rapporteren in het jaarverslag.  

Duurzaam inkopen vindt plaats op het gebied van elektriciteit, kantoorpapier, koffie en catering, 

schoonmaak. De GNMF maakt volledig gebruik van Natuurstroom afkomstig van windenergie, zonne-

energie en waterkracht. De GNMF is lid geworden van Rijn en IJssel Energiecoöperatie.  

In 2007 is de kantoororganisatie volledig klimaatneutraal gemaakt. De nadruk ligt op het verlagen van het 

energieverbruik. In 2008 zijn de laatste enkelglas-ramen vervangen door dubbelglas. Er wordt 

dubbelzijdig gekopieerd en geprint op FSC-gecertificeerd papier. De koffie heeft zowel een milieu- als 

sociaal keurmerk. De overige ingekochte voedingsmiddelen zijn biologisch. Ook bij symposia, workshops 

en achterbanbijeenkomsten wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische producten. De 

schoonmaak gebruikt uitsluitend biologisch afbreekbare zeep en microvezeldoekjes. In 2014 werd een 

vervolgstap gemaakt met het beperken van papier door het gebruik van een tablet door medewerkers. 

Sinds 2014 wordt Groene stroom en Groen gas afgenomen via Greenchoice. De resterende CO2-uitstoot 

(zo’n 7 ton in 2015) is gecompenseerd door middel van Golden Standard projecten (Climate Neutral 

Group). De reserves van de GNMF zijn zoveel mogelijk op een spaarrekening van de ASN geplaatst. In 

2017 wil de GNMF overstappen van ING naar de Triodos bank t.b.v. haar betaalrekening. 
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Per 1 januari 2017 waren 93 organisaties lid van de GNMF   

  

ORGANISATIE PLAATS 

  

Belangenvereniging Bewoners Eerbeek-Zuid Eerbeek 

Berkelland Energie Borculo 

Bewonerscomité Groenlanden Ooij 

Bomenstichting Achterhoek Lochem 

Coöperatie Vallei Energie U.A. Wageningen 

Coöperatie Windpower Nijmegen Nijmegen 

De Groene Vos Arnhem 

deA, Duurzame Energie Apeldoorn Apeldoorn 

Flora- en Fauna Werkgroep Gelderse Poort Millingen aan den Rijn 

G.A. van der Lugt Stichting Lochem 

Geldersch Landschap en Kasteelen Arnhem 

Hengelsportvereniging Deest Druten 

Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. Rheden 

IVN Apeldoorn Ugchelen 

IVN Barneveld Barneveld 

IVN De Oude IJsselstreek e.o. Gaanderen 

IVN Ede Ede 

IVN Eerbeek e.o. Eerbeek 

IVN Maas en Waal Tiel 

IVN Nijkerk Nijkerk 

IVN Oost-Achterhoek Eibergen 

IVN Oost-Veluwezoom Rheden 

IVN Rijk van Nijmegen Nijmegen 

IVN West-Betuwe Erichem 

IVN Zuidwest-Veluwezoom Oosterbeek 

KNNV afdeling Arnhem e.o. Arnhem 

KNNV afdeling regio Doetinchem Doetinchem 

KNNV Nijmegen Beek-Ubbergen 

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging Druten 

Lingewaard Energie Huissen 

Lingewaard Natuurlijk Huissen 

Milieu- & Natuurvereniging ’t Groentje Wezep 

Milieudefensie Arnhem Arnhem 

Milieudefensie Culemborg Culemborg 

Milieugroep Westervoort Westervoort 

Milieuraad Neede Neede 

Milieuvrienden Duiven Duiven 

Milieuwerkgroep Buren e.o. Beusichem 

Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek Doetinchem 

Milieuwerkgroep Midden Betuwe IJzendoorn 

Monument en Landschap Ubbergen Beek-Ubbergen 

Mooi Lochem Lochem 

Mooi Wageningen Wageningen 

Natuur en Milieu Aalten Aalten 

Natuur- en Milieuplatform Brummen Brummen 

Natuur- en Milieuplatform Ermelo Ermelo 

Natuur- en Vogelwacht Culemborg Culemborg  
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Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel Elst 

Natuurmonumenten Gelderland Rheden 

Natuurmuseum Nijmegen Nijmegen 

NIVON Apeldoorn Apeldoorn 

NIVON Arnhem Dieren 

NovioVolta Beuningen 

Overbetuwe Groen Natuurlijk Elst 

Platform Vlieghinder Teuge Twello 

Rijn en IJssel Energie Coöperatie Arnhem 

SBNE-Beekbergen Beekbergen 

Stichting A7 Ellecom 

Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp Wageningen 

Stichting Behoud Juniperbos Apeldoorn 

Stichting EVS - Eco Vrede Arnhem 

Stichting Hogenenk Brummen 

Stichting Milieurecht De Graafschap Laren 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede Bennekom 

Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord-West Veluwe Nijkerk 

Stichting tot Behoud Veluwse Sprengen en Beken Vorchten 

Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten Putten 

Stichting Vrienden van de Loenense Bossen Loenen 

Stichting Wagenings Milieu Overleg Wageningen 

Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn Apeldoorn 

Stichting Weurt+ Weurt 

Vereniging Bos en Kuil Heumen 

Vereniging Het Edelhert Apeldoorn 

Vereniging Landschap en Milieu Hattem e.o. Hattem 

Vereniging Milieuzorg Epe Emst 

Vereniging Natuur en Milieu Wijchen Wijchen 

Vereniging Natuurwacht Bommelerwaard Zaltbommel 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap Geldermalsen 

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen Doorwerth 

Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden Malden 

Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen Beuningen 

Vereniging Tegengas Joppe 

Vleermuiswerkgroep Gelderland Nijmegen 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe Elburg 

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Velp 

Vrienden van de Gorsselse Heide Harfsen 

Vrienden van de Veluwe Oosterbeek 

Waardevol Tiel Tiel 

Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog Wageningen 

Werkgroep Leefklimaat Zevenaar Zevenaar 

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek Groesbeek 

Werkgroep Milieubeheer Rhenen Rhenen 

Wijkvereniging Ons Waterkwartier Nijmegen 
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DOORKIJK IN 2017 
 
De GNMF heeft in 2017 gekozen voor het werken met vijf speerpunten en een aantal etalageprojecten. 
 

A. Speerpunten 

DE GNMF VOOR EEN MOOI GELDERLAND 
 

1. Speerpunt Kwaliteit Gelderse Natuur 
 

 Creëren netwerken van partijen (overheden, organisaties, waaronder TBO’s en bedrijven) die 
werken aan bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.  

 Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die zich inzetten voor natuur en landschap.  

 Creëren draagvlak voor en behartigen de belangen van natuur en landschap in het provinciale en 

gemeentelijke beleid.  

 Met als doel om verzuring, vermesting, verdroging en verstoring van de natuur verminderen, 

waarbij het GNN gaat functioneren als een netwerk van met elkaar verbonden robuuste 

natuurgebieden en in het landschap buiten het GNN biodiversiteit afdoende wordt beschermd 

(landschapselementen als haarvaten). 

 Ontwikkelen zelf projecten om natuur en landschap te versterken.  

 

 
2. Speerpunt Mooi Landschap 

 

 Creëren netwerken van partijen (overheden, organisaties (waaronder TBO’s) en bedrijven) die 
werken aan bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. 

 Tegengaan van verrommeling en degradatie van natuur en landschap (zoals aantasting stilte, 

duisternis, ruimte en verminderde biodiversiteit). 

 Vermindering van onnodig ruimtegebruik ten behoeve van bedrijventerreinen, wegen, 

woningbouw e.d. 

 Aanpassen aan klimaatverandering door meer ruimte voor water, steden hittebestendig maken, 

e.d. 

 

 

3. Speerpunt Gezonde Gelderse Landbouw en Voedsel 
 

 Landbouw en voedselproductie van kwantiteit naar kwaliteit. 

 De impact van productie en consumptie in beeld brengen en ontwikkelen voorstellen om de 
voetafdruk te verlagen.  

 Partijen in de keten aan elkaar koppelen en creëren toegevoegde waarde door een integrale 
benadering in de levenscyclus van producten.  

 Draagvlak creëren voor proces- en productinnovatie onder andere door de burger/consument 
hierbij nadrukkelijk te betrekken. 

 Vraag en aanbod bij elkaar brengen en zorgen dat de keten zich sluit.  

 Visie ontwikkelen en onze rol in het algemeen nader bepalen ten aanzien van circulaire 

economie. 

 

 

4. Speerpunt Duurzaam Klimaat en Energie 
 

 Creëren netwerken van partijen die werken aan energieneutraliteit (in 2050).  

 Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die samen energie willen opwekken en/of 
samen energie willen besparen.  
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 Creëren draagvlak voor een duurzame energievoorziening en stimuleren overheden en bedrijven 
om energiebesparing en duurzame energieopwekking in Nederland te verhogen.  

 Formuleren beleid ten aanzien van klimaatlandschappen. 

 Ontwikkelen zelf projecten om energiebesparing of opwekken van duurzame energie mogelijk te 
maken.  

 
 
5. Speerpunt Participatie Achterban en Burgers 
 
Binnen 4 jaar: 

 Professionalisering van de ondersteuning d.m.v. Helpdesk en Servicepunten; frontoffice voor 

iedereen en backoffice voor lidorganisaties en leden, zodat Gelderse burgers zelf kunnen opkomen 

voor natuur en milieu. 

 Tenminste 115 actieve lidorganisaties aan ons netwerk verbonden. 

 Tenminste 500 leden aan ons netwerk verbonden. 

 Beleid en speerpunten vormgegeven samen met onze achterban. 

 Onze ‘communities’ uitgebouwd met een achterban van tenminste 10.000 mensen. 

 Een uitgebouwde en solide samenwerking met koploperbedrijven en bedrijfstakken.  
 

 

 

B. Etalageprojecten 

De GNMF heeft voor 2017 weer een hele reeks projecten op de plank liggen. De belangrijkste wil ik hier 

aanstippen: 

Hattemerpoort: De GNMF is door de Stuurgroep Veluwekroon als gebiedsregisseur aangewezen. 

Ongeveer 12 projecten zullen in de periode 2015-2019 in de Hattemerpoort moeten worden gerealiseerd. 

De GNMF is trekker voor realisatie van particulier natuurbeheer (100-125 ha); draagt zorg voor goede 

afstemming tussen de diverse projecten, helpt mee aan het oplossen van knelpunten bij camping 

Kromholt en recreatieterrein Ennerveld, draagt zorg voor een goede communicatie en lokaal draagvlak en 

rapporteert terug aan de Stuurgroep. 

 

Compensatie autoriteit: GNMF, Groenfonds, Kadaster en SLG zijn met een voorstel voor compensatie 

en vereveningsboekhouding plus compensatiepoules en compensatiefonds gekomen. Provincie heeft 

aangegeven dat de compensatiepoules door deze coalitie kunnen worden uitgewerkt. In 2017 moet 

helder worden wat deze coalitie precies voor opdracht krijgt. 

 

Duurzame veehouderij en landbouw van onderop: GNMF ontplooit in samenwerking met LTO 

initiatieven om voorbeelden van vernieuwende concepten in de veehouderij naar boven te halen en 

boeren te laten nadenken over andere verdienmodellen. Dit in samenwerking met andere partijen die 

hiertoe kunnen bijdragen. Hiermee wil ze een bijdrage leveren aan de agenda Vitaal Plateland van de 

provincie. 

 

Actieplan Weide en Akkervogels en natuur-inclusief ondernemen: GNMF heeft samen met LTO, 

SLG en de Collectieven  een weide- en akkervogelactieplan opgesteld (geschreven door CLM) die 

gehonoreerd is met meer dan een miljoen subsidie van de provincie. Er moet echter meer gebeuren om 

het landelijk gebied weer aantrekkelijk te maken voor wilde flora en fauna en voor onderhoud van het 

landschap. GNMF organiseert hierover een symposium waar problemen én mogelijke oplossingen 

worden besproken.  

 

Windpower Nijmegen-Gelderland: De GNMF draagt er mede zorg voor dat het omgevingsfonds t.b.v. 

omwonenden Windpark Nijmegen-Betuwe wordt gerealiseerd. Tevens helpt de GNMF mee om de 
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samenwerking tussen de Lokaal Duurzame Energiecoöperaties te verbeteren en de realisatie van 

duurzame energieprojecten te versnellen. De aanbesteding van stroom van 17 gemeenten in de regio 

Nijmegen-Arnhem kan hiertoe een eerste impuls geven. Ze ondersteunt Rijn-IJssel coöperatie met haar 

windmolenproject en helpt mee om in het Rijk van Nijmegen grote daken vol gelegd te krijgen met 

zonnepanelen. Tenslotte helpt ze mee om voor het zonnepark van 5 ha op de Grift een mooie inpassing 

te vinden (energielandschap), lokaal draagvlak en participatie te realiseren. 

 

Gelders Energie Akkoord: De GNMF levert een belangrijke bijdrage aan een ambitieuze uitvoering van 

het Gelders Energie Akkoord. Dit doet ze door te participeren in het secretariaat, de stuurgroep, de tafels 

energiebesparing burgers, huurders, biomassa, wind, procesindustrie, afval en bedrijventerreinen. De 

GNMF zet zich er voor in dat dit uitvoeringplan door PS wordt geaccordeerd en daarna verder wordt 

uitgerold over Gelderland. 

 

Werving en binding achterban: De GNMF biedt diverse participatiemogelijkheden voor een breed 

publiek aan in de vorm van campagnes. Naast deze campagnes heeft de GNMF een specifiek aanbod 

voor leden en lidorganisaties, waaronder twee Algemene Ledenvergaderingen en enkele regionale en/of 

inhoudelijke bijeenkomsten.  

 

Jan Paul van Soest 

Voorzitter van de Gelderse Natuur en Milieufederatie 
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BEGROTING 2017 EN BESTEDINGEN WERKPLAN 2017 GNMF 
 
 
  
Begroting 2017 Gelderse Natuur en Milieufederatie

Inkomsten (in euro) Begroting Begroting Jaarrekening Uitgaven (in euro) Begroting Begroting Jaarrekening

2017 2016 2015 2017 2016 2015

Subsidies van overheden

Budgetsubsidie provincie Gelderland 242.850      236.660     270.964         Personeelskosten 548.800    514.800    495.413         

Projectsubsidie provincie Gelderland 20.000       -               20.000          Huisvestingskosten 27.800      28.100      27.306           

Baten uit gezamelijke acties Kantoorkosten 30.300      29.000      38.592           

Projecten NMF's 6.900         13.200       17.421          Algemene kosten 8.050        8.400        7.055             

Terreinbeheerders 18.810       18.810       18.820          Activiteiten projecten 104.450    107.200    113.016         

Overige projecten 229.420      232.840     238.639         Communicatie 16.600      15.600      7.863             

Baten uit acties van derden Professionalisering 5.000        6.000        135               

NPL 118.000      118.000     118.000         Afschrijvingskosten 2.500        3.700        1.072             

Overige baten Automatisering 9.500        7.500        5.004             

Contributies en donaties 15.000       15.000       12.551          

Vriendenfonds GNMF 80.000       78.750       75.486          

Rente 2.500         4.800        4.557            

Overige baten -                3.000        84.482          

Totaal 753.000    720.300    695.456         

Resultaat - reservevorming 19.520-      750           165.463         

Totale inkomsten 733.480€    721.060€   860.919€       Totale uitgaven 733.480€   721.050€   860.919€       

% provinciale budgetsubsidie 32,3% 32,9% 39,0%

% continuiteitsreserve t.o.v. uitgaven 51,5% 56,3% 58,2%

% egalisatiereserve budgetsubsidie 1,6% 5,4% 14,5%

16 november 2016
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VERANTWOORDING BUDGETSUBSIDIE 2016 

  

b
e
g
ro

te
 u

re
n

w
e
rk

e
lij
k
e
 u

re
n

b
e
g
ro

te
 u

re
n

w
e
rk

e
lij
k
e
 u

re
n

425 448 136 288

100 15 50 15

0 276 0 0

695 851 0 0

100 0 0 0

50 32 50 32

100 43 0 0

50 139 50 139

60 69 0 0

150 205 125 165

150 232 150 232

150 233 0 0

150 217 150 217

70 0 0 0

125 212 0 0

50 96 0 0

122 0 0 0

2547 3067 711 1088

650 766 50 50

222 209 67 59

185 335 75 35

75 70 75 70

250 290 250 290

450 888 150 461

80 0 0 0

0 28 0 0

110 0 0 0

2022 2585 667 964

Schone en Beleefbare Waal 2016

Mobiliteit, bedrijvigheid en vliegverkeer

Omgevingsw et

Duurzame veehouderij en PAS

Bottom up verduurzamen landbouw

-€              

-€              

-€              

59.800€        

20.410€        

-€              

-€              

-€              

6.900€      

Windpow er Nijmegen-Gelderland

Servicepunt Hier Opgew ekt Gelderland 2015-2016

4.600€      

6.150€      

Stook je rijk 2016

Gelderse Voetafdruk

38.901€     

62.864€      

16.848€      

14.800€        

13.800€        

13.800€        

2.769€       

4.629€       

6.440€          

11.500€        

4.600€          7.375€        

13.800€        Ruimte voor de rivier / Deltaprogramma

12.714€     

-€              

11.500€    

-€              

13.800€    

-€              

17.141€      

16.180€      

18.662€      

Acquisitie projecten A 11.220€        -€                -€              

258.927€    

6.900€      

6.900€          

Nacht van de Nacht

90.075€     Totaal Mooi Gelderland

B. DUURZAAM GELDERLAND

Speerpunt Klimaat en Energie

-€              

65.410€    247.820€      

Bedrijven, energie en milieu

4.052€       

4.776€       

23.000€        

87.020€        

23.456€     

85.160€      

4.629€        

-€                

18.561€      

18.639€      13.800€    18.639€     

-€              

18.662€     

-€              

Acquisitie projecten B

Gelders Energie Akkoord

Energiestrijd

-€              

Werkplaats collectieve zonnedaken 2016

61.350€    78.582€     Totaal Duurzaam Gelderland 256.020€      

23.456€      

81.391€      

-€                

11.327€      

-€                

285.676€    

41.400€        

23.000€    

13.800€    

-€              

-€              

7.370€          

-€                  

10.120€        

Microplanologie m.b.v. beginspraak

Bescherming Natura 2000 (grensoverschrijdend)

Burgernatuurw acht

Natuur in de stad

Speerpunt Mooi Landschap

63.940€        

9.200€          

4.600€          

5.520€          

66.080€      

-€                

2.503€        

5.160€        

-€              

-€              

4.600€      

-€              

-€              

-€              

2.503€       

-€              

Actieplan Weidevogels 4.600€          11.217€      4.600€      11.217€     

Gebiedsregie Hattemerpoort

Gebiedsregie Huissense Waarden

48.236€      

1.386€        
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12.510€    

4.600€      

24.955€     
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1.386€       

A. MOOI GELDERLAND

Speerpunt Kwaliteit Geldese Natuur

Totaal Aandeel Provincie Gelderland

Overzicht 2016: budgetsubsidie 

(begroot uren/kosten en werkelijke 

uren/kosten)

b
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n

51.600€        

9.200€          

Spiegelgroep Waalw eelde -€                  23.627€      -€              -€              

Groene Autoriteit Compensatie 9.200€          4.161€        -€              -€              
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200 262 0 0

50 70 50 70

200 289 200 289

400 588 350 350

175 178 0 0

250 263 250 263

100 76 100 76

50 111 50 50

154 151 100 108

214 380 0 0

0 14 0 0

60 0 0 0

50 189 0 0

200 145 0 0

2103 2713 1100 1205

6672 8364 2478 3257

10.434€      

-€              

-€              

5.100€      
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11.447€      

Helpdesk leden en lidorganisaties

769.794€    

23.000€    

18.900€        

44.300€        

16.100€        

109.900€  

236.660€  

-€              

-€              

21.580€      

41.410€      

12.618€      

18.900€    

32.200€    

4.600€      

Overig

Totaal A+B+C

-€              

-€              

-€              

-€              

-€              

217.210€      

721.050€      

225.191€    

18.248€     

8.625€       

18.248€      

13.243€      

Werving en binding

Ondersteuning voorloperbedrijven

-€              

97.546€     

266.204€   

Externe communicatie

5.520€          

18.400€        

Acquisitie projecten C

Beroepsprocedures

4.700€       

Acquisitie-uren

Totaal Samenwerken aan het netwerk

5.600€          

-€                

21.982€      

Duurzaam Door (eiw itransitie) -€                  1.052€        -€              

Overzicht 2016: budgetsubsidie 

(begroot uren/kosten en werkelijke 

uren/kosten)

Totaal Aandeel Provincie Gelderland

-€              

6.970€       

21.580€     

23.624€     

32.202€      

23.400€        

Werkplan, Jaarverslag, Seizoen- en PS-brieven 16.900€        13.798€      16.900€    

NLO en Oogstfeest

Samenw erkingsoverleggen NMF

Communicatie en Overleggen

-€              

9.200€      

13.798€     

Bestuurlijke overleggen 4.600€          

19.720€        -€              

23.000€        

15.670€        

20.206€      

6.970€        5.100€          
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C. SAMENWERKEN AAN HET NETWERK

Speerpunt Achterban en Burgers

Geef om Gelderland

Cursussen leden en lidorganisaties
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OVERZICHT DECLARABELE UREN EN UITGAVEN BUDGETSUBSIDIE EN OVERIGE 
FINANCIERINGSBRONNEN VERDEELD NAAR DOELSTELLING 
 

  

Overzicht 2016: 

werkelijke kosten

uren

budgetsubsidie (in uren)

overige (in uren)

totaal uren

budgetsubsidie uren (in €)

overige uren (in €)

totaal uren (in €)

activiteiten

budgetsubsidie activiteiten (in €)

overige activiteiten (in €)

totaal activiteiten (in €)

totaal (uren + activiteiten)

budgetsubsidie (in €)

overige  (in €)

totaal (in €)
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285.676      

8364,0

210.583      

9.311               

10.873             

20.184             

9.701           

103.854       

769.794       

97.546             

769.794    

127.645           

225.191           

656.238       

-                  258.927   

89.730     

150.919   

240.649   

113.555       

346           

17.933     

18.279     

90.075     

168.852   

75.093        

78.582        

207.094      

5106,91507,8

2713,0

88.235             

116.772           

205.007           
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266.204       
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964,4
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3257,1

256.502       

399.736       

1205,2

503.590       
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BEREKENING GEMIDDELD UURTARIEF 2016 
 

Het gemiddelde uurtarief van de GNMF in 2016 bedroeg € 78,46 (in 2015: 77,10). Het uurtarief is 

berekend op basis van: 

- de salariskosten, sociale lasten en pensioenpremie (gemiddeld per declarabel uur € 50,27 per uur (in 

2015 was dit € 50,39). Per fte is gerekend met 1.450 declarabele uren per jaar; 

- ophoging met alle overige personeelskosten (die niet onder de declarabele uren vallen) per 

declarabel uur € 15,65 (in 2015: € 15,19); 

- de overige kosten (huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten etc.) per declarabel uur  € 12,54 (in 

2015: € 11,52).  

 

Het uurtarief van € 78,46 is in de tabel “Overzicht declarabele uren en uitgaven budgetsubsidie en 

overige financieringsbronnen verdeeld naar doelstelling” af te leiden uit: € 656.238 / 8.364. 
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VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 
  

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na voorstel resultaatbestemming)

in euro's

ACTIVA

Vaste activa Ref.

Materiële vaste activa 1

  Verbouwing

  Inventaris

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

  Overige vorderingen 2

Liquide middelen 3

Totaal

€

1.879

3.190

98.892

5.069

98.892

538.354

7.400

195.628

530.825

31-12-2015

€ 

2.905

€

4.495

195.628

642.315

€

31-12-2016

733.853
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PASSIVA

Reserves en fondsen Ref.

Continuïteitsreserve 4

Egalisatiereserve

provinciale budgetsubsidie 5

Bestemmingsreserve 6

Voorzieningen

Overige voorzieningen 7

Kortlopende schulden

Crediteuren 

Vooruitontvangen subsidies 

en projectbijdragen 8

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 9

Reservering vakantiegeld 10

Reservering vakantiedagen 11

Overige schulden 12

Totaal

85.440   85.440    

14.331    

19.320    

19.554    

2.857      

€

404.992 

39.374   

22.887   25.733    

395.499  

€

31-12-2016

13.623    

529.807 494.562      

37.464        

642.315      

€

733.853 

42.964   

161.082 

71.992   

31-12-2015

€ 

18.158   

18.336   

16.676   

13.033   

28.494    

110.289      
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  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

in euro's

Ref.

Baten

Subsidies van overheden

Budgetsubsidie Provincie 

Gelderland

Projectsubsidie Provincie

Gelderland

Totaal

Baten uit gezamenlijke acties  (projecten)

Terreinbeheerders

Overige projecten

Totaal

Baten uit acties derden

Stichting De Natuur en Milieufederaties*

Projectbijdragen

Nationale Postcode Loterij

(reguliere bijdrage)

Totaal

Baten eigen fondsenwerving 13

Overige baten 14

Rentebaten 15

Totaal

Som der baten

Te transporteren

*In 2016 is 95,2% van alle toekenningen aan de Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de 

Nationale Postcode Loterij.

221.981

93.750     

3.000       

251.640 

118.000

84.482   

17.421

18.820

238.639

236.660 

236.660

-              

€

13.200

€

131.200 135.421

€

96.891    

798         

2.748      

100.437      101.550 

16.339

721.050 

4.557     

232.820

135.340      

118.000

Begroot

860.919

2016 2015

270.964

20.000

€

4.800       

721.050 

Werkelijk

2016

18.820

€

240.453

20.000

17.340

734.550      

177.076

860.919734.550      

€

260.453      

88.037   

238.320      

290.964

118.000

Werkelijk

257.459
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Ref.

Transport

Lasten

Besteed aan doelstellingen 16

Doelstelling A: GNMF voor een 

mooi Gelderland

Doelstelling B: GNMF voor een 

duurzaam Gelderland

Doelstelling C: samenwerken aan

het netwerk

Kosten eigen fondsenwerving

% van baten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming:

Toevoeging continuïteitsreserve

-         

-/-

85.440       

-

769.794

115.817

750

49.793       

35.244

187.855

-/-

-/-

720.300

750

115.242

€

-                 

177.799   

8.436

9,0%

721.050

Begroot

213.511

596.047

€

734.550

4,0%

132.804 

228.104 

225.554 218.141   

641.005

€

Werkelijk

165.463

25.751

750

€

695.456

Werkelijk

€

3.542

586.463

2016 2015

239.638

€

860.919

105.452

30.230       

165.463

200.107   

35.244

2016

14,0%

13.548

35.244
Toevoeging/onttrekking 

continuïteitsreserve

25.751 -            -                

Toevoeging bestemmingsreserve 

strategische projecten

Toevoeging/onttrekking egalisatie-

reserve budgetsubsidie
-/-
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JAARREKENING

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen reserves

Vrij besteedbaar reserves

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende 

instellingen”.

Binnen het vrij besteedbaar reserve is een continuïteitsreserve gevormd, bedoeld om de continuïteit te 

waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 

resultaat, is de verkrijgingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, 

wat veelal gelijk is aan de nominale waarde.

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.

Binnen de eigen reserves wordt onderscheid gemaakt in vrij besteedbare reserves en vastgelegde reserves. 

De activiteiten van de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie bestaan voornamelijk uit:

- het beïnvloeden van het beleid op het gebied van natuurbehoud, landschapsbescherming en milieubeheer in 

Gelderland;

- het overdragen van expertise van de vereniging aan lokale en regionale organisaties;

- als eerste aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met een vraag op het 

gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie is gevestigd te Arnhem op Jansbuitensingel 14, 6811 AB en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41046129.
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Egalisatiereserve budgetsubsidie

Bestemmingsreserve strategische projecten

Voorzieningen

Subsidies

Aandeel in acties van derden

Baten uit eigen fondsenwerving

Uitvoeringskosten

Pensioenlasten

Rentelasten en rentebaten

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De rentelasten en rentebaten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 

betalen) interest.

Deze reserve is bedoeld voor (co)financiering van projecten die niet of onvoldoende gedekt zijn door 

subsidie- of projectinkomsten, maar die wel van belang zijn voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie en 

waarin de Gelderse Natuur en Milieufederatie risico neemt.

De reservering pensioenpremies is gewaardeerd op nominale waarde. Jaarlijks zal, met ingang van 2012, een 

vrijval van deze reservering worden gebruikt om verwachte stijging van pensioenpremie(s) te egaliseren.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Deze kosten bestaan uit niet direct toewijsbare kosten en worden procentueel verdeeld op basis van de 

urenregistratie van het personeel.

Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn de bijdragen van de aangesloten organisaties verantwoord 

alsmede bijdragen van donaties (particulieren en bedrijven).

Subsidies worden verantwoord voor zover met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat ze worden 

verkregen en voorzover ze aan het boekjaar kunnen worden toegerekend.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Deze inkomsten betreffen de door de “Stichting De Provinciale Milieufederaties” toegezegde jaarlijkse 

bijdrage van de Nederlandse Postcodeloterij en de extra projectbijdragen.

De Vereniging heeft een toegezegde pensioenregeling, die in de jaarrekening wordt verwerkt alsof zij een 

toegezegde bijdrageregeling is, waarbij derhalve niet alle risico’s verbonden aan deze pensioenregeling tot 

uitdrukking zijn gebracht in de in de balans opgenomen pensioenverplichting. Hierop geldt één uitzondering: 

de pensioenlast die te maken heeft met reeds voorzienbare salarisstijging in het komend jaar wordt als last 

aan het huidige boekjaar toegerekend.

Een egalisatiereserve is een reserve die wordt gevormd uit exploitatieoverschotten die zijn toe te rekenen aan 

ontvangen provinciale budgetsubsidiemiddelen. Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke 

kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie in een kalenderjaar werd verleend, komt ten gunste of laste 

van de egalisatiereserve. De hoogte van de egalisatiereserve mag maximaal tien procent van het verstrekt 

provinciaal budgetsubsidiebedrag voor het betreffende boekjaar zijn. 
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 Specificatie en verdeling uitvoeringskosten naar bestemming/beschikbaar voor doelstelling

Kosten

Aankoop en 

verwervingen

(projectkosten)

Publiciteit, communicatie 

en professionalisering

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor- en algemene 

kosten

Automatiseringskosten

Afschrijving en rente

Totaal 13.548      

2.813      

107.200 

2015

€

113.016 

7.998     21.600  

7.219       

45.646   22.125    

28.100  

Begroot

7.500    

Doelstelling

     6.194 

113.555  75.093      

B

€

115.242  

-                  

€

1.026      

€

-               

5.362           

1.134           

187.855       

27.571    7.414           

C

4.456      

- doelstelling C: € 187.855,= (24,4%)

39.084    

3.700    

5.004     

            - 

695.456 239.638    769.794  

-              

6.709        

4.121      

80.700    

€

18.869         

6.281           

148.796       

Totaal

1.026      

- wervingskosten: € 13.548,= (1,8%)

6.400      

De kosten voor de doelstellingen bedragen in 2016: € 641.005,=. De kosten voor Beheer en Administratie 

bedragen € 115.242,=.

Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 14,0% (€  

13.548,= /  €  96.891,=).

-             

- doelstelling A: € 213.511,= (27,7%)

2016

Totaal

   18.279 

Ten opzichte van de totale kosten ad € 769.794,= bedraagt dit 15,0%.

     7.256 

2016

€

     8.565 

144.886    

- doelstelling B: € 239.638,= (31,1%)

720.300 

37.400  

     1.310 1.104       

213.511 

514.800 

Administratie

Wervings-

kosten

€ €

 171.907 

1.072     

5.221       

30.818    

551.341  

A

495.414 

27.306   

5.051        

252           

182           

38            

1.315        

Beheer &

6.115       




