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Managementsamenvatting 
 

In het impactonderzoek is gekeken naar de meetbare resultaten en effecten (kwantitatief en 

kwalitatief) van de activiteiten van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s). Door de aard van 

het werk, en de complexe netwerkomgeving, zijn successen afhankelijk van veel factoren. 

De gerealiseerde veranderingen op de hogere effecten zijn moeilijker direct toe te kennen 

aan de inspanningen van de NMF’s. Dit impactonderzoek focust daarom op de directe 

effecten van de activiteiten. 

 

De NMF’s dragen via diverse activiteiten bij aan mooie en duurzame provincies. Hieronder, 

puntsgewijs per categorie activiteiten, de impact van de NMF’s. 

 

1. Aanjagen beleidsvorming en uitvoering 

De NMF’s behartigen de belangen van natuur en 

milieu in de provincies. Zij doen dit o.a. door het 

beïnvloeden van beleid van met name lokale en 

provinciale overheden, en door bij te dragen 

aan (de versnelling van) de uitvoering van dit 

beleid. Hierbij vertegenwoordigen zij lokale en 

regionale natuur en milieu organisaties. Op deze 

manier dragen de federaties bij aan beleid dat 

een duurzame samenleving bevordert.  

In de afgelopen 4 jaar zijn de NMF’s betrokken 

geweest bij ruim 1200 beleidsontwikkeling 

trajecten op met name lokaal en provinciaal 

niveau. In veel gevallen is tijdens het traject 

concreet advies gegeven over het te vormen 

beleid. In een deel van de trajecten is een 

zienswijze ingediend. Daarnaast spelen de 

federaties een belangrijke – aanjagende - rol bij 

de uitvoering van beleid. Door stakeholders bijeen te brengen om concrete plannen te 

maken voor de uitvoering van beleid dragen de NMF’s bij aan de versnelling van 

beleidsimplementatie.  

Door deze activiteiten hebben de NMF’s invloed op de beleidsontwikkeling op lokaal en 

provinciaal niveau en dragen de NMF’s, samen met andere partijen, significant bij aan het 

vormen, versnellen en uitvoeren van beleid. Enkele voorbeelden van deze rol staan in Box 1 

(pag. 17). 

 

2. Versterken maatschappelijk middenveld 

De NMF’s dragen bij aan een sterker 

maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor 

natuur, milieu en een duurzame samenleving. 

Sterke (vrijwilligers)organisaties en initiatieven die in 

verbondenheid opereren kunnen samen meer 

resultaat bereiken voor een duurzame 

samenleving. De NMF’s geven inhoudelijke, 

procesmatige en juridische ondersteuning aan hun 

lid-organisaties (lokale initiatieven en groepen) en 

bewoners. Zo hebben de Servicepunten Energie 

van de federaties bijgedragen aan de oprichting 

en professionalisering van 600 lokale duurzame 

energie initiatieven in de provincies. Ook op het 

thema Ruimte hebben veel federaties een 

adviespunt voor organisaties en bewoners. De NMF’s hebben ruim 1.100 aangesloten 

groepen en initiatieven als achterban.  

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 Aan 394 multistakeholder netwerken 

deelgenomen, waarvan zij 152 keer 

de  initiatiefnemer of aanjager zijn 
 209 leernetwerken georganiseerd 

 2.890 adviezen gegeven voor 

projecten van lokale en regionale 

organisaties en 

 3.685 adviezen gegeven voor 

reguliere werkzaamheden van lokale 

en regionale organisaties. 

Natuur en Milieufederaties waren actief 

betrokken bij: 

 515 vertegenwoordigingen bij 

beleidsontwikkelingstrajecten 
 1.274 beleidsontwikkelingstrajecten 

waarin de NMF’s adviezen gaven, 

waarvan 58% voor een substantieel 

deel is overgenomen 
 887 zienswijzen, waarvan 71% voor 

een substantieel deel is 

overgenomen 
 444 concrete plannen voor 

beleidsuitvoering waarvan 74% 

succesvol in de praktijk is gebracht  
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Doordat de NMF’s het netwerk en de samenwerkingsmogelijkheden van lokale organisaties 

vergroot neemt de kans op toegang tot financiële middelen of (co-) financiering voor deze 

organisaties toe. Dit geeft het maatschappelijke middenveld meer slagkracht, waardoor zij 

grotere en inhoudelijkere projecten kunnen realiseren en continuïteit binnen de organisatie 

kunnen waarborgen. Voorbeelden van deze rol in het versterken van netwerken staan in Box 

2 (pag.20). 

 

3. Versnellen duurzame bedrijfsvoering 

De NMF’s streven naar een duurzame 

samenleving waarin het sociale en economische 

domein verbonden zijn met het ecologische. Dit 

doen zij door hun netwerken beschikbaar te 

stellen en actief samenwerkingsverbanden op te 

zetten waarin bedrijven participeren. Zo 

verbinden zij partijen die samen grotere stappen 

kunnen zetten richting een nieuwe en duurzame 

economie. In de afgelopen vier jaar hebben ruim 

1.500 bedrijven toegang gekregen tot een 

multistakeholder netwerk door bemiddeling en/of 

actieve begeleiding van de NMF’s. Daarnaast faciliteren de federaties ook de onderlinge 

samenwerkingen tussen bedrijven, overheid en organisaties. Samenwerkingen maken dat 

bedrijven grotere stappen kunnen zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering en bieden 

een platform om draagvlak te creëren en uit te breiden.  

De NMF’s adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. 

Hierdoor worden duurzame bedrijfsprocessen eerder en sneller geïmplementeerd. In totaal 

hebben 425 bedrijven advies gekregen, en bij 123 bedrijven hebben de federaties 

substantieel bijgedragen aan het verduurzamen van één of meerdere bedrijfsprocessen.  

Door deze activiteiten is meer kennisuitwisseling over natuur en milieu issues mogelijk 

geweest. Hiermee creëren de NMF’s bewustwording over duurzaamheid en mogelijk ook de 

bereidheid voor duurzame verandering. Voorbeelden van deze rol in het verduurzamen van 

het bedrijfsleven staan in Box 3 (pag. 23). 

 

4. Directe bijdrage aan een duurzame samenleving 

Naast het aanjagen, verbinden, versterken en versnellen van duurzaamheid voeren de 

NMF’s eigen projecten en initiatieven uit om een bijdrage aan een duurzame samenleving. 

De federaties hebben in de gemeten periode in totaal 604 projecten gerealiseerd. De 

meeste daarvan waren gericht op duurzame energie, natuur, gebiedsontwikkeling en ruimte. 

Er zijn zowel lokale, regionale als landelijke projecten opgezet. Voorbeelden van de eigen 

projecten staan in Box 4 (pag. 26). 

 
 
  

Natuur- en Milieufederaties hebben 

mogelijk gemaakt dat: 

 1.571 bedrijven toegang hebben tot 

een multistakeholdernetwerk  
 414 bedrijven concrete 

samenwerkingsverbanden zijn 

aangegaan  
 123 bedrijven zijn verduurzaamd  
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1. Inleiding  
 

De Natuur- en Milieufederaties streven naar mooie en duurzame provincies. Om inzicht te 

krijgen in de daadwerkelijke impact van hun werk zijn de NMF’s een onderzoek gestart. Dit 

onderzoek is een eerste stap in het opzetten van een systematiek waarbij de NMF’s zicht 

krijgen op hun impact en daarop periodiek kunnen reflecteren en sturen.  

 

In deze rapportage komen de volgende zaken aan bod: In hoofdstuk 2 staat een korte 

beschrijving van de NMF’s en hun doelen. In hoofdstuk 3 is de opzet van de impact meting 

toegelicht. De resultaten, verdeeld over activiteiten en effecten die daar uit ontstaan zijn in 

hoofdstuk 4 en 5 beschreven.  

 

De rapportage is opgesteld door Avance in samenwerking met stichting de Natuur en 

Milieufederaties. Avance heeft de onderliggende data en analyses gevalideerd en de 

rapportage in samenwerking met de NMF geschreven. 

 

In dit rapport zijn afkortingen voor de Natuur en Milieufederaties gebruikt. Hierbij zijn de 12 

Natuur en Milieufederaties afgekort met NMF’s en de stichting Natuur en Milieufederaties 

afgekort met NMF.  
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2.  Impactdoelen 
 

De NMF’s zetten zich in voor: 

- Een samenleving die draait op schone energie met directe betrokkenheid van bewoners. 

- Een samenleving die (nieuwe) natuur en landschap beschermt en ontwikkelt met directe 

betrokkenheid van bewoners. 

- Een circulaire economie die de voetafdruk verkleint en waarin duurzame energie en 

voedsel voor iedereen betaalbaar is. 

 

Meer duurzame energie en energiebesparing 

De NMF’s werken aan een Nederland dat draait op meer schone, lokale energie en zetten 

zich in voor energiebesparing bij huur- en koopwoningen. Hiervoor werken ze o.a. samen met 

partijen als Bouwend Nederland en de Woonbond. De NMF’s hebben energieservicepunten 

die eerstelijns ondersteuning bieden aan lokale energie initiatieven. Mede dankzij deze 

energieservicepunten zijn er in Nederland al 600 lokale energie initiatieven ontstaan. De 

NMF’s ondersteunen deze initiatieven met raad en daad, zodat zij sneller resultaten boeken 

voor energiebesparing en opwekking van schone energie. 

 

Bescherming van natuur en landschap 

Op regionaal en lokaal niveau beschermen de NMF’s het typisch Nederlandse landschap 

van openheid, water en natuur door de ruimtelijke plannen van overheden te verbeteren, 

maar ook met eigen initiatieven. Zo stimuleren zij natuurontwikkeling op braakliggende 

bouwterreinen en werken zij aan een duurzame landbouw met een gezonde bodem en 

gesloten kringlopen.  

 

Verkleinen van onze voetafdruk  

De NMF’s zetten zich in voor een circulaire economie die de voetafdruk per persoon verkleint 

en waarin duurzame energie en voedsel voor iedereen betaalbaar is. Per persoon hebben 

we op aarde ongeveer 4 voetbalvelden beschikbaar. De gemiddelde Nederlander gebruikt 

er wel 121. Met projecten, campagnes en lobby werken de NMF’s eraan deze Nederlandse 

voetafdruk te verkleinen.  

 

  

                                                        
1Bron: Wereld Natuur Fonds  
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3.  Werkwijze impactmeting 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de (verwachte) effecten waar NMF haar onderzoek op heeft gericht 

(3.1) en geeft de scope van het onderzoek aan (3.2).    

Om de impact van de Natuur en Milieufederaties vast te stellen zijn op verschillende manier 

data verzameld, hoe dit is aangepakt staat beschreven in paragraaf 3.3.  

3.1  Theory of change  

Als eerste stap in het impact onderzoek hebben de NMF’s hun theory of change in kaart 

gebracht. Een theory of change geeft aan hoe de activiteiten van de NMF’s leiden tot 

concrete resultaten en uiteindelijk tot gewenste veranderingen. Hieronder een voorbeeld 

van deze denkwijze;  

 

 
Figuur 1. Voorbeeld uit de ‘theory of change’ van de NMF 

 

Uiteindelijk zijn in de theory of change van NMF vier categorieën bijdrages en bijbehorende 

effecten gedefinieerd: 

1. aanjagen beleidsvorming en uitvoering; 

2. versterken maatschappelijk middenveld; 

3. versnellen duurzame bedrijfsvoering en  

4. directe bijdrage aan duurzame samenleving. 

 

Deze bijdrages dragen bij aan de uiteindelijke doelstellingen van de NMF’s:    

 

De theory of change, zoals weergegeven in figuur 2 hieronder, dient als basis voor het 

impact onderzoek.  
  



 

 
Figuur 2. De theory of change van de Natuur en Milieufederaties.  



 

3.2 Scope 
Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF) is een overkoepelende stichting 

(stafbureau) waarbinnen 12 provinciale Natuur- en Milieufederaties hun samenwerking 

hebben verankerd. Voor dit onderzoek is er een keuze gemaakt om de impact te meten van 

de 12 individuele federaties. De specifieke meerwaarde van het stafbureau is in het kader 

van dit onderzoek niet onderzocht .  

 

In dit onderzoek zijn de belangrijkste stakeholders meegenomen waar de NMF’s mee 

samenwerken om hun doelstellingen te bereiken:  

1. lokale en regionale overheden (beleidsvormers) 

2. lokale en regionale natuur en milieu organisaties- en initiatieven en bewoners 

3. bedrijven, zowel lokaal als regionaal 

 

Daarnaast implementeren de NMF’s ook eigen projecten, die direct een bijdrage leveren 

aan een duurzame samenleving. Ook deze projecten waren onderdeel van de impact 

meting.  

 

De periode waarover impact gemeten is beslaat de afgelopen 4 jaar: van januari 2010 tot 

en met december 2014.  

Er is voor gekozen om in deze eerste meting te focussen op de kernactiviteiten van de NMF’s. 

In een volgende impactmeting worden alle activiteiten en effecten zoveel mogelijk 

onderzocht.  

 

3.3  Aanpak 
Om de effecten op de geselecteerde stakeholders te meten is op twee manieren data 

verzameld:  

 

1. Vragenlijst onder federaties  

Er zijn indicatoren ontwikkeld voor het meten van de activiteiten, directe resultaten (outputs) 

en effecten. Hiervoor is een vragenlijst met 43 vragen ontwikkeld. Deels waren dit 

kwantitatieve vragen (aantallen) en daarnaast was er ruimte voor voorbeelden om de 

aantallen te illustreren en toelichting te geven.  

 

Aan de federaties is gevraagd om informatie aan te leveren over de periode 2010-2014.  

De federaties hebben na raadpleging van eigen administratie en jaarverslagen de data 

aangeleverd. De vragenlijst is door alle federaties ingevuld, een respons van 100%. 

 

2. Casussen  

Om inzicht te krijgen in de gerealiseerde veranderingen zijn daarnaast vier casussen 

uitgewerkt. De casussen corresponderen met de vier hoofdeffecten uit de impact map: 

- Duurzame landbouw in Brabant (Aanjagen beleidsvorming en uitvoering) 

- De energy pitch in Overijssel (Versterken maatschappelijk middenveld) 

- Tata Steel in Noord-Holland (Versnellen duurzame bedrijfsvoering) 

- Nul op de meter in Utrecht (Directe bijdrage aan duurzame samenleving) 

Per casus zijn documentstudies gedaan, interviews afgenomen met de federaties en  externe 

stakeholders benaderd voor een semigestructureerd interview. In totaal zijn er 7 stakeholders 

geïnterviewd.  

 

De interviews en verwerking van de resultaten van zowel de case studies als de survey is 

gedaan door het (externe) impactadviesbureau Avance.  

 

Tot slot is met het project team van de NMF een verificatie ronde gedaan om opvallende 

resultaten uit de vragenlijst te verifiëren.  
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4. Activiteiten 
 

Dit hoofdstuk geeft aan de hand van de impact map een korte omschrijving van de 

activiteiten die de NMF´s ondernemen om hun impactdoelen te bereiken.  

 

Promoten duurzame beleidsagenda en adviseren 

De NMF’s behartigen de belangen van natuur en 

milieu in de provincies met een kritisch 

constructieve opstelling in lobby en 

onderhandeling. De NMF’s worden de laatste 

jaren vaker actief betrokken aan de voorkant van 

de beleidsontwikkeling trajecten. Zij adviseren 

overheden bij de vorming van beleid waardoor het ‘repareren’ van beleid achteraf (door 

b.v. een zienswijze in te dienen) minder vaak voor zal komen.  

 

Om de keuzes van overheden en het bedrijfsleven te beïnvloeden, agenderen de NMF’s ook 

zelf thema’s en creëren daar draagvlak voor bij de betrokken partijen. De activiteiten van de 

NMF’s richten zich op het provinciale en gemeentelijke niveau. Daarnaast spannen de NMF’s 

zich ook in om op landelijk niveau de politieke keuzes te beïnvloeden. In dit laatste geval 

wordt er vaak samenwerking gezocht met landelijke collega-organisaties (zoals Natuur & 

Milieu). In deze impactmeting is gemeten hoeveel adviezen de federaties gegeven hebben 

aan de voorkant van beleidsontwikkelingstrajecten.  

 

Signalering afwijkingen in gemaakte afspraken voor beleidsuitvoering & bedrijfsuitvoering 

Indien met overheden of bedrijven afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van beleid of 

de aanpassing hiervan, houden de NMF’s vaak een vinger aan de pols. Zij nemen niet de 

taak van de handhavende instanties over, maar trekken wel aan de bel als de uitvoering 

stokt of niet volgens afspraken verloopt. Deze activiteit is niet meegenomen in deze 

impactmeting, maar zal bij een volgende impactmeting worden opgenomen. 

 

Bijeenbrengen stakeholders ter bevordering van 

een plan of projecten 

De NMF´s zijn netwerkorganisaties met een 

uitgebreid netwerk op het niveau van overheden, 

collega-organisaties, bedrijfsleven en actieve 

bewoners in de provincies.  De NMF’s verbinden 

deze partijen om concrete uitvoeringsplannen op 

het gebied van duurzaamheid te maken. Deze 

uitvoeringsplannen worden vaak op verzoek van, of in samenwerking met, provinciale 

overheden ontwikkeld.  

 

Zienswijzen indienen als overheden of bedrijven 

natuur & milieu onvoldoende meenemen in hun 

beleidsplannen 

Indien de activiteiten van de NMF’s aan de 

voorkant van beleidsontwikkelingstrajecten te 

weinig hebben opgeleverd, opereren de NMF’s 

als tegenkracht voor overheden. Het indienen van 

een zienswijze is dan een manier om alsnog inspraak te hebben op de plannen van de lokale 

en provinciale overheid en is een eerste stap in een eventuele juridische procedure. De 

NMF’s worden steeds vaker aan de voorkant van beleidsontwikkeling betrokken, waardoor 

het indienen van zienswijzen een instrument wordt dat minder vaak hoeft te worden ingezet.  

  

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 Bij 1.201 lokale en regionale 

beleidsontwikkeling trajecten 

adviezen gegeven en 

 73 bij landelijke trajecten 

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 825 zienswijzen ingediend lokale en 

regionale beleidsontwikkelings-

trajecten en 

 62 bij landelijke trajecten 

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 444 concrete uitvoeringsplannen 

gemaakt 

 Aan 394 multistakeholder netwerken 

deelgenomen, waarvan zij 152 keer 

de initiatiefnemer of aanjager zijn. 
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Vertegenwoordiging lokale en regionale 

organisaties 

De NMF’s verbinden hun provinciale en landelijke 

netwerk van politiek en bedrijven met de 

haarvaten van de samenleving in buurten, wijken 

en regio’s. Het betrekken  van de eigen achterban 

bij beleidsontwikkeling is een wezenlijk kenmerk 

van de NMF’s. Door de lokale organisaties actief te raadplegen weten de NMF’s wat er 

speelt op het lokale niveau en kunnen zij als belangenbehartiger functioneren van deze 

groepen richting de politiek en het bedrijfsleven.  
In totaal waren 673 van de 1.274 beleidsontwikkelingstrajecten waaraan de NMF’s deelnamen 

multistakeholder trajecten; trajecten met minimaal drie onderscheidende partijen (overheid, 

bedrijfsleven, NGO’s, lokale organisatie en/of de federatie).  

 

 (Leer)netwerken organiseren 

Met het bijeenbrengen van betrokkenen en 

geïnteresseerden op een onderwerp stimuleren de 

NMF’s kennisuitwisseling en verbinden zij partijen 

met elkaar. Concrete leernetwerken worden met name georganiseerd op de thema’s 

Energie en Ruimtelijke ordening.  

 

Communicatie activiteiten 

Alle NMF’s hebben een professioneel 

communicatiebeleid; waarbij websites, 

nieuwsbrieven en social media ingezet worden om 

de doelgroepen te bereiken. De NMF’s richten zich 

met name op regionale media. Minimaal 1 tot 2 

keer per week verschijnen de NMF’s in elke 

provincie in een regionale (digitale)krant, op 

regionale radio of tv. Deze activiteit is niet 

meegenomen in deze impactmeting, maar zal bij een volgende impactmeting worden 

opgenomen. 

 

Adviseren en faciliteren bij uitvoering & financiering 

projecten/reguliere activiteiten lokale organisaties 

De NMF’s bieden lokale organisaties en initiatieven 

ondersteuning op proces en inhoud door te 

adviseren en te faciliteren. Dit doen zij voor 

concrete projecten en reguliere activiteiten van 

deze partijen. Door het netwerk en de 

ondersteuning van de NMF’s kunnen organisaties en 

vrijwilligersgroepen een professionaliseringslag maken bij de uitvoering van activiteiten en 

projecten. Hierdoor kan de kans op toegang tot financiële middelen of (co-) financiering 

toenemen.  

Voor reguliere activiteiten geven de NMF’s vaak advies op het gebied van energie (door de 

Servicepunten Energie van de NMF’s), ruimtelijke ordening (adviespunt Ruimte) of Mobiliteit 

en Verkeer. 

 

Aanjagen en initiëren van eigen (landelijke) projecten 

Naast het ondersteunen van de achterban, het 

beïnvloeden van beleid en het aanjagen van een 

duurzaam bedrijfsleven, ontwikkelen de NMF’s ook 

eigen campagnes en projecten om concrete 

stappen te zetten naar een duurzamer Nederland.   

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 2890 adviezen gegeven voor 

projecten en   

 3685 adviezen voor reguliere 

activiteiten aan lokale organisaties 

en burgers.  

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 990 lokale en regionale organisaties 

vertegenwoordigd bij 

beleidsontwikkelingstrajecten en 

 751 organisaties bij beleidsuitvoering. 

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 209 leernetwerken georganiseerd. 

Natuur en Milieufederaties hebben in 

2014: 

 85.000 relaties 

 1176 aangesloten groepen en 

organisaties 

 22.000 nieuwsbriefabonnees 

 400.000 bezoeken per jaar op de 

websites 

Natuur en Milieufederaties zijn actief 

betrokken bij: 

 604 projecten in opzet en uitvoering 
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Zo organiseren de NMF’s een aantal landelijke publiekscampagnes zoals de Nacht van de 

Nacht en de Pluk van de Petteflet natuurprijs. Doel van deze campagnes is om een breed 

publiek op een aansprekende manier kennis te laten maken met duurzaamheid. 

 

Meedenken & adviseren t.b.v. duurzame bedrijfsvoering 

De NMF’s richten zich de laatste jaren meer en meer 

op het verduurzamen van het bedrijfsleven. Met 

concrete projecten en activiteiten nodigen zij 

bedrijven uit om bedrijfsvoering of bedrijfsprocessen 

duurzamer te maken. In de meer industriële 

gebieden, zoals de haven in Rotterdam of het Noordzeekanaalgebied, functioneren de 

NMF’s echt als aanjager om bijvoorbeeld de doelstellingen uit het SER Energieakkoord of de 

provinciale milieudoelstellingen te halen.  

 

  

Natuur en Milieufederaties hebben: 

 425 bedrijven geadviseerd over 

duurzame bedrijfsvoering  

http://www.nachtvandenacht.nl/
http://www.nachtvandenacht.nl/
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5.  Effecten 
 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste effecten beschreven die de NMF heeft op haar 

stakeholders. 5.1. bespreekt de effecten op het gebied van beleidsvorming- en uitvoering. 

De effecten voor het maatschappelijk middenveld staan in 5.2. beschreven, gevolgd door 

de bijdrages die NMF geleverd heeft aan de verduurzaming van bedrijven (5.3) . Tenslotte  

beschrijft paragraaf 5.4 de effecten van de landelijke en regionale projecten die NMF 

uitvoert.   

 

5.1  Aanjagen beleidsvorming en uitvoering 
De NMF’s behartigen de belangen van natuur en milieu in de provincies. Zij doen dit onder 

andere door beïnvloeden van beleid van met name lokale en provinciale overheden, en 

door bij te dragen aan (de versnelling van) de uitvoering van dit beleid. Hierbij 

vertegenwoordigen zij lokale en regionale natuur en milieu organisaties. Op deze manier 

dragen de federaties bij aan beleid dat bijdraagt aan een duurzame samenleving.  

 

Dit doen de NMF’s - in toenemende mate - door 

betrokken te zijn aan de voorkant van beleid: de 

ontwikkeling van nieuw beleid dat bijdraagt aan 

duurzame energie, circulaire economie en 

bescherming van natuur en landschap.  

 

Daarnaast spelen de federaties een belangrijke – 

aanjagende - rol bij de uitvoering van beleid. Door 

stakeholders bijeen te brengen om concrete 

plannen te maken voor de uitvoering van beleid 

dragen de NMF’s bij aan de versnelling van 

beleidsimplementatie.  

Door deze activiteiten hebben de NMF’s invloed op de beleidsontwikkeling en uitvoering op 

lokaal en provinciaal niveau.  

 

Hieronder staan een aantal belangrijke resultaten beschreven die de federaties tussen 2010 

en 2014 behaald hebben.  
 
Bijdrage van de NMF’s aan beleidsvorming 

In de afgelopen vier jaar hebben de NMF’s actief deelgenomen aan 1.274 

beleidsontwikkeling trajecten. Bij 515 van deze trajecten hebben de NMF’s lokale en 

regionale organisaties vertegenwoordigd.  

 

In veel gevallen is tijdens het traject concreet advies gegeven over het te vormen beleid. In 

een deel van de trajecten is een zienswijze ingediend. Dit is de eerste stap richting een 

formele juridische procedure over een beleidsvoornemen. Tijdens het impact onderzoek is 

onderzocht bij hoe veel beleidsontwikkeling trajecten de federaties advies hebben 

uitgebracht, hoe veel zienswijzen zijn ingediend en in welke mate deze adviezen en 

zienswijzen substantieel zijn overgenomen in de beleidsvorming.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Natuur en Milieufederaties waren actief 

betrokken bij: 

 1.274 beleidsontwikkeling trajecten , 

waarvan 58% van de adviezen voor 

een substantieel deel is overgenomen 
 515 vertegenwoordigingen bij 

beleidsontwikkeling trajecten 
 887 zienswijzen, waarvan 71% voor 

een substantieel deel is overgenomen 
 444 concrete plannen voor 

beleidsuitvoering waarvan 74% 

succesvol in de praktijk is gebracht  

Gé Backus, Connecting Argi & Food: 

De BMF kan goed opkomen voor de bezorgde burger. Dit zetten zij heel sterk neer 

en het imago hangt voor hem hier ook mee samen – een NGO die op de bres 

springt voor burgers en natuur. Voor lokale groepen is het ook heel goed wat de 

BMF doet, zij worden duidelijk gehoord, en ze zijn een partij waarbij je weet dat de 

boodschap verder komt. Als je de BMF bij je hebt, bereik je meer. 
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In totaal zijn er bij 1.274 beleidsontwikkeling trajecten adviezen gegeven. Bijna 60% (namelijk 

59% op lokaal en regionaal niveau; 42% op landelijk niveau) van deze adviezen is - voor een 

substantieel deel - overgenomen in de beleidsvorming. De federaties in Gelderland en 

Zeeland geven in vergelijking vaker advies dan de overige federaties.  

 

 
Figuur 3. Advisering van de Natuur en Milieufederaties bij beleidsvorming. 

 

De NMF’s hebben in dezelfde periode 887 zienswijzen ingediend, waarvan 71% is 

overgenomen in de beleidsvorming (72% op lokaal en regionaal niveau; 56% op landelijk 

niveau). De grootste bijdragers aan dit aantal trajecten met zienswijzen zijn Brabant, Drenthe 

en Utrecht. Figuur 3 en 4 vatten de effecten van de advisering van de NMF samen.  

  

Figuur 4. Aantal zienswijzen van de Natuur en Milieufederaties bij beleidsvorming.  

 

Zoals af te lezen valt uit de figuur 3 en 4 hierboven hebben de NMF’s meer invloed 

uitgeoefend op lokale en regionale beleidsvorming. Dit is in lijn met haar doelstelling om 

vooral op regionaal niveau aan beleidsvorming bij te dragen.  

 

 

1201 

73 
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31 

Lokale en regionale beleidsontwikkeling

trajecten

Landelijke beleidsontwikkeling trajecten

Aantal beleidsontwikkeling trajecten waarbij advies is gegeven

Aantal beleidsontwikkeling trajceten waarbij adviezen substantieel overgenomen zijn

825 

62 

598 

35 

Lokale & regionale zienswijzen Landelijke zienswijzen

Aantal beleidsontwikkeling trajecten waarbij advies is gegeven
Aantal beleidsontwikkeling trajceten waarbij adviezen substantieel overgenomen zijn

Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) 

GNMF is initiatiefnemer en ontwikkelaar van 5 windmolens (12,5 Mwatt) langs de A15 op Nijmeegs 

grondgebied. Daarvoor heeft ze een coöperatie opgericht: Windpower Nijmegen die eigenaar 

wordt van deze windmolens. Deze coöperatie heeft bijna 500 leden. Het bestemmingsplan is 

goedgekeurd door de Nijmeegse gemeenteraad. Actieve ledenwerving start in april waarbij leden 

kunnen participeren voor in totaal €2 miljoen. De verwachting is dat begin 2016 de molens gebouwd 

kunnen worden. Tevens is €180.000,- subsidie van de provincie gekregen om onder de 5 windmolens 

een zonnepark aan te leggen van 11 ha die zowel stroom als warmte (warmtenet Nijmegen) gaat 

leveren. Dit laatste project voert de GNMF uit in samenwerking met Alliander de netwerkbeheerder 



15    Rapportage impact De Natuur en Milieufederaties 
 

 

Bijdrage van de NMF’s aan beleidsuitvoering 

In de fase na de beleidsvorming spelen de NMF’s ook een belangrijke rol. De NMF’s brengen 

stakeholders als beleidsmakers, bedrijven, organisaties en burgers bij elkaar om plannen en 

projecten gericht op beleidsuitvoering concreet vorm te geven. In totaal zijn er 444 concrete 

plannen voor de (versnelde) uitvoering van beleid opgesteld. Dit gebeurde binnen 

verschillende thema’s (zie figuur 5).  

 

 

Figuur 5. Plannen voor uitvoering van beleid per thema  

 

De NMF’s geven aan dat 74% (329 plannen) van deze concrete plannen ook succesvol zijn 

uitgevoerd in de afgelopen 4 jaar. Hierin zijn de provincies Overijssel (96 succesvolle plannen) 

en Brabant (79 succesvolle plannen) sterk vertegenwoordigd. Hiermee dragen de NMF’s, 

samen met andere partijen, significant bij aan het versnellen van beleidsimplementatie en 

uitvoering. 
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Gebieds-
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produceren & 
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Casus: Duurzame landbouw Brabant – van lobby tot actie 
 

Brabant is voor een groot deel verantwoordelijk voor de Nederlandse landbouwproductie. Hier is ruim 

30 % van de intensieve veehouderij te vinden. De natuur, het milieu en het welzijn van de bevolking 

worden hierdoor op veel plaatsen in Brabant zwaar belast. De afgelopen jaren heeft de Brabantse 

Milieufederatie (BMF) in de discussie rondom die intensieve veehouderij de noodzaak tot transitie 

naar een circulaire vorm van landbouw ingebracht.  

 

Ge Backus, wetenschappelijke landbouw expert bij Connecting Argi & Food, en Jan Hendrik Ockels, 

moderator bij het Brabantberaad, geven aan wat de rol van de BMF is binnen de 

beleidsontwikkelingen in de provincie: 

 

Bijdrage van de Brabantse Milieufederatie  

De BMF onderhoudt contact met drie belangrijke spelers binnen het landbouwbeleid. De achterban 

van lokale organisaties en burgers, het lokale en regionale bestuur en de sector vertegenwoordiging, 

zoals de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie).  

 

De BMF betrekt de achterban in de afstemming van (actie) strategie en standpuntbepaling. Ze 

adviseert partijen zodat zij inhoudelijk bij kunnen dragen bij beleidsontwikkelingen. Ook zorgt de BMF 

voor verbinding tussen lokale partijen. Deze bundeling van lokale partijen zorgt voor agendering van  

standpunten die zij alleen niet op de bestuurlijke agenda hadden gekregen.  

 

De BMF neemt plaats in overlegstructuren zoals het Brabantberaad, vaak als tegengeluid voor de 

ZLTO. Hierin stelt de BMF kritische vragen en brengt stakeholders bijeen om uitwisseling van kennis en 

samenwerkingen te stimuleren. 

 

Middels een dialoog lobbyt de BMF met ambtenaren en bestuurders op gemeente, provinciaal en 

landelijk niveau. Ook is de BMF betrokken bij het schrijven van voorstellen voor het beleid in de 

provincie. Door in gesprek te gaan en mee te denken in de beleidsontwikkeling voorkomt de BMF in 

veel gevallen dat er achteraf procedures worden gestart tegen vergunningen of beleid.  

 

Het resultaat  

Door de coördinatie van de achterban en lobby bij de politiek zijn in de afgelopen vier jaar 

beleidsontwikkelingen bijgestuurd richting duurzamere landbouwmodellen voor natuur en bewoners.  

 

Dit heeft onder andere geleid tot een gedragen ambitie dat Brabant in 2020 over zal gaan naar een 

duurzamere veehouderijsector die minder belastend is voor de omgeving. Deze afspraken zijn in 2013 

tijdens de Ruwenbergconferentie vastgesteld, waar de BMF samen met andere 

belangenvertegenwoordigers zoals de ZLTO, onderdeel van is.  

 

De in 2013 opgerichte provinciale urgentieteams zijn een eerste concrete invulling van deze ambitie. 

DE BMF is onderdeel van deze urgentie teams, en werkt samen met deskundigen van de GGD, ZLTO, 

gemeenten en omgevingsdiensten om in de meest overlast gevende gebieden verbeterplannen te 

maken en uitgevoerd te krijgen. 

 

Jan Hendrik Ockels van het Brabantberaad geeft aan dat door aanhoudende agendering en het 

benadrukken van de urgentie van duurzame veehouderij door de BMF de provincie duurzaamheid 

inmiddels als speerpunt heeft en zelf ook meer initiatief neemt.  

 

Wat maakt de BMF belangrijk? 

De BMF is volgens haar stakeholders onderscheidend in haar standpunt en lobby.  

 

De BMF vertegenwoordigt allereerst een standpunt dat uniek is ten opzichte van vergelijkbare natuur- 

en milieuorganisaties of actiegroepen. Ze bieden een breder perspectief; een duurzaam, 

maatschappelijk en ecologisch verantwoorde ontwikkeling waarbij economische groei en circulaire 

landbouw samen gaan.  

 

Daarnaast is BMF inhoudelijk en qua lobby sterk aanwezig in regionale landbouw platforms en beleid. 

Beide geïnterviewde benoemen dat de BMF op dit moment de enige partij is die het op kan nemen 

tegen de lobby van de ZLTO en een tegengeluid biedt op de landbouwontwikkelingen.  

 

Een van de geïnterviewden geeft aan dat de agenderende functie van de BMF sterk is, maar dat de 

BMF zich nog verder kan ontwikkelen ten aanzien het aandragen van concrete oplossingen om de 

impasse binnen de ontwikkeling van duurzame landbouw te doorbreken.  
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BOX 1: VOORBEELDEN VAN HOE DE NMF’s PROVINCIAAL BELEID VERDUURZAMEN  

Brabant: De Ruit van Eindhoven 

Het gebied rond Eindhoven en Helmond is één van de sterkste economische regio’s van Nederland. 

Meer dan 80% van de 750.000 inwoners vindt werk in eigen regio. Waar veel werk is, is ook veel verkeer. 

Tegelijk moet de regio een prettige plek blijven om te wonen en te verblijven. De Brabantse 

Milieufederatie (BMF) is geen voorstander van aanleg van nieuwe wegen en verbreding van 

bestaande wegen. Zij heeft daarom als spil en initiator, samen met lokale belangengroepen, 

terreinbeheerders en politieke partijen de aanleg van ‘de Ruit’ rondom Eindhoven vooralsnog kunnen 

stoppen. Samen met deze partners heeft de BMF alternatieven voor een samenhangend 

mobiliteitspakket voor de ‘Brainportregio’ ingebracht. Een grote aanslag op het landschap en afbraak 

van het prachtige Dommeldal is vooralsnog voorkomen.  

 

Limburg: Racecircuit de Peel 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMFL) maakte deel uit van een collectief (Milieudefensie, 

Stichting Natuur en Rust en omwonenden) dat begin 2013 een juridische procedure was gestart tegen 

de gemeente Venray. De gemeente had een vergunning verleend voor het illegale racecircuit De 

Peel. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft voor het intrekken van de juridische procedure een 

substantiële bovenwettelijke natuurcompensatie bedongen (tot tevredenheid van de achterban). De 

initiatiefnemer van het racecircuit betaalde mee aan natuurcompensatie elders, waarna de 

milieuorganisaties en omwonenden hun beroepsprocedure introkken. De nieuwe natuur wordt 

aangelegd in het Loobeekdal in Venray. Dit gebied is uitgekozen in overleg met Staatsbosbeheer en is 

onderdeel van de EHS.  

 

Zuid-Holland: Ecologische verbindingszone Duivenvoorde 

De ecologische verbindingszone Duivenvoorde corridor tussen Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en 

Voorschoten (gebied Duin-Horts en Weide) is door de provincie geschrapt bij de herijking van de EHS. 

Onze aangesloten organisaties in het gebied waren hier zeer verbolgen over. De Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met deze lokale en regionale organisatie een inzet 

gepleegd naar de betrokken gemeenten. Dit leidde tot een samenwerkingsovereenkomst om deze 

verbinding te gaan realiseren. De NMZH zit in de adviesraad. Er wordt nu een uitvoeringsprogramma 

gemaakt om de natuurdoelen goed te kunnen beschermen en ontwikkelen en daarnaast de 

recreatieve en agrarische functie hiermee te verbinden. Bij onze inzet houden wij 15 lokale en regionale 

organisaties aangesloten. 

 

Utrecht: Nieuwkoopse en Vinkeveense plassen 

In de gebiedscommissie Utrecht West is een uitvoeringsplan gemaakt voor een natuurverbinding door 

landbouwgebied in het Groene Hart, Groot Wilnis Vinkeveen. De Natuur en Milieufederatie Utrecht 

(NMU) onderhandelde namens natuurorganisaties met landbouworganisaties, waterschap en 

gemeente over de verbinding en het waterbeheer. Na een ruilverkaveling in 2015 zal de inrichting ter 

hand worden genomen en worden Nieuwkoopse Plassen en Vinkeveense plassen met elkaar 

verbonden. 

 

Groningen: Economie en Ecologie in balans 

De bedrijfsterreinen in de Eems-Dollardregio behoren tot de weinige gebieden in Nederland waar 

ruimte is voor vestiging van grootschalige chemische industrie. Voor de Natuur en Milieufederatie 

Groningen (NMFG) is het belangrijk dat deze economische ontwikkelingen op een zo duurzaam 

mogelijke manier plaatsvinden. Jarenlang hielden de bedrijven en de natuursector elkaar in de 

houdgreep van juridische procedures, zonder wezenlijke winst voor natuur en milieu. Daarom begon de 

Provincie in 2010 het project Ecologie en Economie in Balans. De NMFG speelt hierin een actieve rol en 

vertegenwoordigt in dit proces diverse natuur- en milieuorganisaties. Samen met het bedrijfsleven in 

Eemshaven en Delfzijl probeert de NMFG tot afspraken te komen die leiden tot een ecologische 

opwaardering van het gebied en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken. Daarmee 

proberen wij juridische procedures te vermijden en samen aan tafel tot constructieve oplossingen te 

komen.  
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5.2  Versterken maatschappelijk middenveld 

De NMF’s hebben zichzelf als doel gesteld bij te dragen aan een sterk maatschappelijk 

middenveld dat zich inzet voor natuur, milieu en een duurzame samenleving. Sterke 

(vrijwilligers)organisaties en initiatieven die in verbondenheid opereren kunnen samen meer 

resultaat bereiken voor een duurzame samenleving.  

 

Doelstelling is om de slagkracht van lokale en 

regionale initiatieven en organisaties te vergroten, 

de kwaliteit van de inbreng in lokale of regionale 

politiek te verbeteren en organisaties te 

equiperen om mee te kunnen doen in lokale 

planvorming voor ruimte, leefomgeving en 

natuur. De NMF geven inhoudelijke, 

procesmatige en juridische ondersteuning aan 

hun lid organisaties (lokale initiatieven en 

groepen).  

 

Hiermee beogen de NMF drie soorten effecten. Deze zijn hieronder beschreven op basis van 

casuïstiek en interviews binnen de federaties.  

 

1. De federaties vervullen een netwerk functie en brengen lokale organisaties met elkaar in 

contact. Binnen deze netwerken faciliteert de NMF gezamenlijke standpuntbepaling, 

kennisuitwisseling, subsidiemogelijkheden en inbreng richting provinciale of landelijke 

beleidsniveaus. Dit geeft organisaties en initiatieven een platform voor uitwisseling, vereniging 

en toegang tot financiering. 

 

2. Daarnaast hebben de NMF’s een groot regionaal bereik en ervaring met (publieks-) 

campagnes. De ondersteuning die de federaties bieden bij communicatie activiteiten 

draagt bij aan het vergroten van het draagvlak.  

 

3. Doordat de NMF’s het netwerk en de samenwerkingsmogelijkheden van lokale 

organisaties vergroten neemt ook toegang tot financiële middelen of (co-) financiering toe. 

Dit geeft het maatschappelijke middenveld meer slagkracht. Zij kunnen hiermee grotere en 

inhoudelijkere projecten realiseren en continuïteit van de organisatie waarborgen. Dit is niet 

verder onderzocht.  

 

De casus over het energie initiatief Markelo 

Duurzaam hieronder laat zien hoe het netwerk 

van Natuur en Milieu Overijssel op gebied van 

kennis, financiering en communicatie voor dit 

lokale initiatief heeft gewerkt.  

 

 

 

 

 

  

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland:  

Wij verzorgen voor lokale en regionale 

organisaties een cursus omgevings- en 

natuurwet, omdat belangrijke ruimtelijke 

ordeningswetgeving ingrijpend is gewijzigd. 

Hierdoor kunnen de organisaties hun 

signalerende functie voor verslechtering 

van de ruimtelijke kwaliteit blijven uitvoeren 

en waar nodig op basis van de nieuwe 

wetgeving zienswijze en procedures starten. 

Piet Rutgers van Markelo Duurzaam: 

“Een idealistische doelstelling is leuk, maar 

je moet het kunnen staven met inhoud. En 

dat kunnen ze bij de NMO”. De NMO is 

bereid om een ander standpunt in te 

nemen en het zijn geen pur sang idealisten. 

Hierdoor worden ze serieus genomen. Ze 

hebben een realistische kijk op de issues 

binnen de duurzame energie sector en 

daar kom je verder mee.” 
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Casus: De energy pitch – Versterkt groene ideeën 
 

In Overijssel zijn ruim 40 lokale energie initiatieven actief. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) begeleidt 

deze initiatieven en biedt hen een netwerk via het Servicepunt Lokale Energie. Het servicepunt geeft 

gerichte adviezen over het opzetten van bijvoorbeeld een energiecoöperatie of hoe je bewoners 

betrekt bij het initiatief. 

 

De Energy pitch is daarin een bijzondere activiteit. Vier Overijsselse energie initiatieven presenteren 

hun businessplan aan een deskundige jury, mogelijke financiers en andere geïnteresseerden onder 

leiding van de NMO en de stichting Stimuland. Op deze manier kunnen de initiatieven zich verder 

professionaliseren. In 2014 is de pitch gewonnen door Markelo Duurzaam, een initiatief voor het 

hergebruik van restwarmte. Markelo Duurzaam is gestart  met het gegeven dat veevoederfabriek 

Arkervaart, midden in het dorp gelegen, veel warmte ongebruikt uitstoot. Zij willen een warmtenet 

opzetten dat de warmte moet distribueren van en naar verschillende afnemers in het dorp zoals de 

supermarkt, kantoren en een zorginstelling. Piet Rutgers, voorzitter van Markelo Duurzaam, geeft aan 

wat de NMO voor hen heeft gedaan. 

  

De bijdrage van Natuur en Milieu Overijsel  

Markelo Duurzaam is in de aanloop naar de pitch begeleid door de NMO. Zij hebben kritisch 

gekeken naar de (financiële) haalbaarheid en de inhoudelijke onderbouwing van het plan en 

advies gegeven voor verbeteringen. 

 

De NMO heeft haar netwerk beschikbaar gesteld, zodat de initiatiefnemers verbinding hebben 

gemaakt met vergelijkbare initiatieven of kennisinstituten. Door deze verbindingen heeft Markelo 

Duurzaam concrete tips gekregen om (beleids-) regels te implementeren en op de hoogte te blijven 

van trends en ontwikkelingen binnen de nieuwe energie. 

 

Omdat de NMO goede communicatiekanalen heeft, is Markelo Duurzaam regionaal bekend 

geworden onder de bevolking en lokale politiek. De NMO heeft bijgedragen aan de toegang tot de 

pers, voor en na de pitch. 

 

Naast het begeleidingstraject van de initiatieven organiseert NWO samen met Stimuland ook de 

pitch zelf. De pitch zorgt er voor dat lokale energie initiatieven gezien worden bij financiers en dat zij 

samenwerkingen op kunnen zetten met de provincie of bedrijven. 

  

Het resultaat 

Markelo Duurzaam heeft nu een inhoudelijk en financieel sluitende business case waar investeerders, 

bedrijven en bewoners op kunnen aanhaken.  

 

Het project is bekend bij gemeente en het dorp, dit heeft voor meer draagvlak gezorgd en interesse 

om mee te doen.  

 

Ook geeft de naamsbekendheid en het winnen van de Pitch Markelo Duurzaam makkelijker 

toegang tot bedrijven en gemeentes. Zo is is Markelo Duurzaam door het winnen van de Energy 

Pitch in gesprek met de provincie en twee lokale energiebedrijven over de financiering voor de 

uitvoering van het project. 

 

Piet Rutgers, voorzitter van Markelo Duurzaam: “Meedoen aan de energy pitch en de begeleiding 

van de NMO heeft ons plan naar een hoger niveau getild; zowel inhoudelijk als financieel. We 

praten nu, mede door de NMO, met de juiste partijen om het project uit te kunnen voeren.”  

  

Wat maakt de NMO belangrijk? 

Piet Rutgers van Markelo Duurzaam ziet op twee manieren duidelijk bijdrages van de NMO. Ten 

eerste heeft de NMO het netwerk om een platform van betekenis op te zetten. Als onafhankelijke 

organisatie weten zij de juiste mensen aan tafel te krijgen waar lokale initiatieven anders niet 

makkelijk mee in gesprek komen. 

 

Ten tweede is de NMO een inhoudelijk kundige en onafhankelijke partij die kritische vragen stelt over 

een business case. Er is geen andere partij die op deze manier mee kan kijken bij initiatieven en je 

kan klaarstomen voor financiers en business partners. 
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BOX 2  

VOORBEELDEN VAN DE ROL VAN DE NMF’S IN PROVINCIALE NETWERKEN  

 

Provinciale Energie Akkoorden 

In verschillende provincies zijn door de federaties initiatieven genomen om te komen tot een 

provinciale invulling van het landelijke SER Energie Akkoord. Hiervoor worden relevante 

partijen bijeen gebracht om doelstellingen te formuleren en afspraken te maken. In 

Gelderland bijvoorbeeld heeft de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) samen met 

Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander een akkoord opgesteld. Op 

hoofdlijnen bevat het akkoord de volgende ambities: In 2020 wordt in 100.000 woningen in 

Gelderland energie opgewekt en hebben huurwoningen gemiddeld energielabel B. In 2050 

is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Het Gelders Energie Akkoord is door ruim 

honderd Gelderse partijen ondertekend. De GNMF heeft vooral de contacten met de 

bedrijven en de Lokaal Duurzame Energie Coöperaties gelegd.  

 

Utrecht: Utrecht 2040 

De NMU is trekker en coördinator van het netwerk Utrecht 2040, het duurzaamheidsnetwerk in 

de provincie, waarin kennisuitwisseling, agendavorming en projectontwikkeling plaatsvindt. 

De NMU is initiatiefnemer van de Utrechtse Energie-Agenda, waarin we met bedrijven, 

economic board Utrecht en overheden versnelling van de energietransitie bewerkstelligen; 

concreet gaat het bijvoorbeeld om energie neutrale woningen (Nul op de meter) en 

zonnepanelen op grote daken. 

 

Noord-Holland: Strategische Agenda Kust 

De Milieufederatie Noord-Holland (MNH) heeft het dynamisch kustbeheer (draagt bij aan 

natuur én veiligheid) geagendeerd. Om dit verder invulling te geven heeft MNH een overleg 

georganiseerd met natuurorganisaties en de provincie Noord-Holland, waarna het naar 

tevredenheid is opgenomen in de Strategische Agenda Kust door de provincie Noord-

Holland.   

 

Groningen: Groenmanifest Groningen 

Onder het motto ‘landbouw en natuur samen sterker’ is  een gezamenlijke inzet 

geformuleerd om te komen tot een vitaal landelijk gebied in Groningen. Belangrijke pijlers zijn 

een goed functionerende EHS en een economisch en ecologisch duurzame landbouw. Het 

manifest is in hoofdlijnen overgenomen door de provincie Groningen en heeft de basis 

gevormd van de huidige plannen het nationaal natuurnetwerk Groningen. De NMFG heeft 

een belangrijke coördinerende en vertegenwoordigende rol gespeeld namens 

natuurorganisaties. 

 

Brabant: Ecologische verbindingszones 

Brabant is een van de weinige provincies waarin de Ecologische Verbindingszones 

daadwerkelijk worden afgemaakt. Dat is mede op initiatief van de BMF besloten in 

samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Samen hebben zij het Brabants 

Manifest opgesteld, waarin opgeroepen werd tot het afmaken van deze EHS. Het manifest is 

mede onderdeel geworden van het provinciale bestuursakkoord. 
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5.3  Versnellen duurzame bedrijfsvoering 
De Natuur- en Milieufederaties willen bijdragen 

aan een duurzamere samenleving, waarin het 

sociale en economische domein verbonden zijn 

met het ecologische (‘people, planet, profit’) 

 

Dit doen zij in de eerste plaats door hun 

netwerken beschikbaar te stellen en actief 

samenwerkingsverbanden op te zetten. Zo 

verbinden de NMF’s partijen die samen grotere 

stappen kunnen zetten richting een nieuwe en duurzame economie.  

 

Daarnaast denken de NMF’s actief mee en adviseren zij waar mogelijk bij concrete 

vraagstukken over duurzame bedrijfsprocessen.  

 

De ‘koploperbedrijven’ vervullen een voorbeeldfunctie: zij laten zien hoe verduurzaming 

vorm kan worden gegeven. De NMF’s organiseren uitwisseling of werkbezoeken bij deze 

koploperbedrijven. De federaties dragen hiermee bij aan een breder draagvlak en meer 

kennis ten aanzien van duurzame bedrijfsprocessen bij een bredere groep bedrijven. 

 

Uit het impact onderzoek komt de netwerk- en 

adviesrol van de federaties duidelijk naar voren. 

Hieronder zijn de resultaten van de periode 2010 

tot en met 2014 toegelicht.  

 

 

 

Multistakeholder netwerken & samenwerkingen 

In de afgelopen vier jaar hebben 1.571 bedrijven toegang gekregen tot een multistakeholder 

netwerk door bemiddeling en/of actieve begeleiding van de NMF. Met name de federaties 

in Zuid-Holland en Drenthe hebben veel bedrijven toegang gegeven tot een nieuw netwerk. 

Hierdoor heeft er kennisuitwisseling over natuur en milieu issues plaatsgevonden en is naar 

alle waarschijnlijkheid bewustwording over duurzaamheid en het draagvlak voor duurzame 

oplossingen vergroot.  

 

Naast de toegang tot netwerken 

faciliteren de NMF ook samenwerkingen 

tussen bedrijven, overheid en organisaties. 

In totaal zijn er 414 samenwerkingen 

opgezet met behulp van de federaties. 

Flevoland levert de grootste bijdrage met 

120 samenwerkingen in de afgelopen 4 

jaar. Samenwerkingen maken dat 

bedrijven grotere stappen kunnen zetten 

richting een duurzamere bedrijfsvoering en bieden een platform om draagvlak te creëren en 

uit te breiden. 

 

Advisering duurzame bedrijfsprocessen 

De NMF adviseert bedrijven over hoe zij duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. 

Hierdoor worden duurzame bedrijfsprocessen eerder en sneller geïmplementeerd. 425 

bedrijven hebben advies gekregen, en bij 123 bedrijven heeft de NMF substantieel 

bijgedragen aan het verduurzamen van één of meerdere bedrijfsprocessen.  

De casus hieronder laat zien hoe de samenwerking tussen Tata Steel en de Milieufederatie 

Noord-Holland heeft geleid tot duurzame ontwikkelingen in de IJmond.  
 

Natuur- en Milieufederaties hebben mogelijk 

gemaakt dat: 

 1.571 bedrijven toegang hebben tot een 

multistakeholdernetwerk  
 414 bedrijven concrete 

samenwerkingsverbanden zijn 

aangegaan  
 123 bedrijven zijn verduurzaamd  

De Zeeuwse Milieufederatie: 

De ZMF heeft samen met energie coöperatie 

Zeeuwind, installateurs en alle 13 Zeeuwse 

gemeenten, gezorgd voor inkoop- en 

installatieacties voor zonnepanelen. Dit levert 3,5 

Megawatt aan zonne-energie op. Samen is de 

vraag gestimuleerd en georganiseerd en vraag en 

aanbod bijeengebracht zodat de aanschaf van 

zonnepanelen een gemakkelijke stap werd. 

 

Frans Kempenaars voorzitter PORTIZ, de 

belangenbehartiger voor de Zeeuwse 

havengebonden bedrijven: 

“PORTIZ ziet de ZMF als een belangrijke 

samenwerkingspartner bij de realisatie 

van economische en duurzame doelen”. 
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Casus: Tata Steel – duurzaam andersom denken 
 

Tata Steel is een groot staalbedrijf in de IJmond. Tijdens het productieproces komen er een aantal 

milieugevaarlijke stoffen, zoals zware metalen, fijn stof, en dioxines vrij. Hiervoor moet Tata Steel 

voldoen aan de vergunningen bij verschillende bevoegde gezagen, zoals de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied en de provincie.  

 

Donald Voskuil, manager regional affairs bij Tata Steel en Ronald de Vogel van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied geven aan hoe de MNH heeft bijgedragen aan de verduurzaming van de 

regio en Tata Steel in het bijzonder.  

 

Bijdrage van de Milieufederatie Noord-Holland 

De MNH kijkt kritisch mee met de wetgeving en vergunningverlening rond Tata Steel. Hierin trekken zij 

samen op met lokale organisaties, zoals de Dorpsraad Wijk aan Zee. Samen hebben zij in 2007 

juridische actie ondernomen tegen een nieuwe milieuvergunning voor het bedrijf.  

 

Naast juridische acties denkt de MNH ook constructief mee met de stappen die Tata Steel kan zetten 

om hun milieu belasting te verminderen. Er is regelmatig contact en op directie niveau vindt twee 

keer per jaar overleg plaats tussen de directies van MNH en Tata Steel. Hierin wordt gesproken over 

de stand van zaken en ideeën voor de toekomst, zoals aansluiting op bestaande initiatieven voor 

zonne- en wind energie of oplossingen voor restwarmte.  

 

Donald Voskuil van Tata Steel: “De MNH kijkt integraal naar het milieu en brengt een andere 

invalshoek en nieuwe oplossingen naar de tafel. Ze vertegenwoordigen een kritische achterban en 

kanaliseren dit professioneel op een constructieve wijze.”  

 

Het resultaat 

De acties van de MNH en andere organisaties hebben de verbinding tussen Tata Steel en zijn 

omgeving versterkt, waardoor er samenwerking is ontstaan tussen stakeholders met als doel de milieu 

belasting verminderen.  

 

Er is na aanleiding van de zienswijze een onafhankelijk onderzoek gekomen van de Raad van State, 

waarbij een substantieel deel van de zienswijze van de MNH is overgenomen in de nieuwe 

vergunning.  

 

Zo heeft Tata Steel na druk van lokale organisaties, de provincie en MNH een vergaande 

milieumaatregel getroffen: de bouw van 3 doekfilterinstallaties, een investering van 100 miljoen die 

uiteindelijk een reductie van 75% in uitstoot van milieugevaarlijke stoffen moet opleveren.   

 

Tata Steel geeft aan meer open te zijn over de milieu invloed van het bedrijf op de omgeving. Tata 

Steel toetst regelmatig eigen ideeën over duurzaamheid of vervuiling bij de MNH. Dit maakt bijsturing 

en samenwerking in een vroeg stadium mogelijk en voorkomt juridische procedures achteraf.   

 

Mede door de samenwerking met de MNH is er binnen het bedrijf ruimte gekomen voor duurzame 

alternatieven op het gebied van energie en reststoffenverwerking. Dit geeft Donald Voskuil aan als 

‘andersom denken’: duurzaamheid wordt niet enkel ingezet omdat het rendabel is, maar het bedrijf 

kijkt nu ook naar innovaties en ideeën om ook de omgeving te ontlasten. 

 

Wat maakt de MNH belangrijk?  

Op twee vlakken is de rol van de MNH uniek, vinden zowel de omgevingsdienst als Tata Steel. 

 

Ten eerste is de MNH gericht op de gehele regio. Actiegroepen en natuur en milieuorganisaties zijn 

vaak lokaal georiënteerd en MNH kan deze verbinden. De MNH vindt vaak een middenweg waarin 

de verschillende belangen een plek krijgen. Hierdoor zijn hun adviezen constructief. Dit is voor is zowel 

de bedrijven als de omgevingsdienst een prettige manier van samenwerken omdat de MNH kan 

bemiddelen tussen standpunten van de achterban en de bedrijven. 

 

Ten tweede is de MNH inhoudelijk sterk en zakelijk. Zij nemen bedrijven mee in duurzame projecten en 

oplossingen. Zonder de MNH zouden bedrijven in de regio een minder inhoudelijk kritisch tegengeluid 

hebben en minder initiatieven voor duurzame bedrijfsprocessen nemen.  
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BOX 3 

VOORBEELDEN VAN DE ROL VAN DE NMF’S GERICHT OP VERDUURZAMING VAN HET 

BEDRIJFSLEVEN 

 

Zeeland: Offshore Wind Project 

De Zmf heeft het initiatief genomen voor het Zeeuwse Offshore Wind Project. Het project 

wordt getrokken door een zestal Zeeuwse partijen. Gezamenlijk willen zij in een consortium 

werken aan het ontwikkelen en bouwen van een offshore windturbinepark in het windgebied 

voor de Zeeuwse kust. Het plan om het windpark te realiseren verkeert in een vergevorderd 

stadium. We werken aan de voorbereiden van de vergunningaanvraag. Het 

samenwerkingsverband bestaat uit: DELTA als energieleverancier, Heerema als Zeeuwse 

bouwer van offshore constructies, Zeeland Seaports en haar haven, Verbrugge met logistieke 

expertise en Zeeuwind en ZMf voor draagvlak naar de burger en achterban. 

 

Zuid-Holland: 

De NMZH heeft een uitvoeringsplan ontwikkeld gericht op de terugdringing van de 

stikstofdepositie in Zuid-Hollandse N2000 gebieden door de industrie in de Rotterdamse 

haven. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst met een aantal van onze aangesloten 

organisaties en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Deltalinqs gemaakt. Door o.a. HbR is een 

uitvoeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar gesteld waarmee onderzoek gedaan kan 

worden om tot reductie te komen. Eind 2015 moet een reductieprogramma per 

economische sector in de haven en directe omgeving gereed zijn wat door provincie, 

omgevingsdienst DCMR en HbR toegepast gaat worden bij handhaving en exploitatie. 

Daarnaast lopen gezamenlijke lobbytrajecten om ook andere economische sectoren in Zuid-

Holland aan te spreken. 

 

Drenthe: Verduurzaming bedrijventerrein Attero Wijster 

Attero en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben een akkoord gesloten over het 

vergisten van natuur- en bermgras. De vergisting van deze grassen levert een belangrijke 

bijdrage aan de vermindering van het vrijkomen van broeikasgassen. Bovendien biedt het 

ook bedrijfseconomische kansen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat op initiatief van 

de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) in samenwerking met Attero is uitgevoerd door 

Ecofys. Als resultaat van dit akkoord gaat Attero als bedrijf een aantal praktijkexperimenten 

starten. Vergisting van gras bij Attero kan wel tot 5.000 ton CO2-emissie extra voorkomen. 

Dit initiatief maakte deel uit van het landelijke project ‘CO2-ambitie’. Het project CO2-

ambitie heeft als doel het verminderen van grote CO2-bronnen. Daarbij werkten de natuur- 

en milieufederaties samen met een aantal bedrijven, waaronder Attero in Wijster, Douwe 

Egberts in Utrecht en Zeeland Refinery in Vlissingen. 
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5.4  Directe bijdrage aan duurzame samenleving 
Naast het verbinden en versterken van derden leveren de NMF’s een directe bijdrage aan 

een duurzame samenleving door eigen projecten en initiatieven.  

De federaties hebben in de gemeten periode in totaal 604 projecten gerealiseerd. De 

meeste daarvan waren gericht op duurzame energie, natuur, gebiedsontwikkeling en ruimte. 

Er zijn zowel lokale, regionale als landelijke projecten opgezet. 
 

 
Figuur 6. Directe bijdrage aan duurzame samenleving per thema 

 

Voorbeelden van de projecten binnen de drie grootste thema’s zijn:  

1. Energie: Stook je Rijk 

Het landelijke project Stook je Rijk is door de Gelderse NMF opgezet met als doel 

energiebesparende maatregelen te kunnen treffen bij sociale huurwoningen. In het project 

participeren een aantal Natuur en Milieufederaties, Milieucentra en de Woonbond. Kern van 

het project is het bijeenbrengen van huurders, woningcorporaties en gemeenten. Deze 

werkwijze is opgenomen in de nieuwe Woonwet en het project wordt door het ministerie van 

BZK gezien als een belangrijke nieuwe aanpak. 

 

2. Natuur: Parels van het landschap 

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden om de achteruitgang 

van de biodiversiteit te keren. De soortenrijkdom in Europa gaat namelijk al jaren snel 

achteruit. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landgrenzen en het is daarom 

belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Ook Overijssel kent 

een aantal prachtige Natura2000 gebieden, zoals het Springendal, Boetelerveld, 

Engbertsdijkvenen en de Weerribben-Wieden. Stuk voor stuk echte landschapsparels.  De 

NMO organiseert samen met lokale natuur- en milieugroepen Parels van het Landschap om 

aandacht te vragen voor het belang van Natura2000. In de maand mei zijn er allerlei leuke 

activiteiten te doen voor jong en oud in Overijsselse Natura2000 gebieden.  

 

3. Landelijke campagne: Nacht van de Nacht 

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement van De Natuur en Milieufederaties. 

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. We behoren tot de meest verlichte landen in 

Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het milieu, want al 

dat licht kost heel veel energie. Tijdens de Nacht van de Nacht gaan duizenden lichten uit 

en zijn er tal van nachtactiviteiten in alle provincies. In 2014 trok de 10e Nacht van de Nacht 

ongeveer 35.000 bezoekers. 

 

De casus van het project ‘Nul op de meter’ van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht 

illustreert de resultaten van een provinciaal project met landelijke opvolging. .  
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Casus: Nul op de meter – direct naar energieneutraal wonen 
 

Het idee voor nul op de meter (NOM) woningen is gestart door Energiesprong (een 

innovatieprogramma in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken) en opgepikt door de NMU 

in 2012 met als doel energie te besparen door woningen duurzaam te renoveren. Uitgangspunt is dat 

woningen evenveel energie leveren als ze nodig hebben, waardoor de energiemeter over een jaar 

genomen op nul uit komt – een energieneutraal huis en dus een besparing voor de eigenaren.  

 

De NOM woningen zijn onderdeel van landelijk project Stroomversnelling. In dit project gaan 

bouwers, woningcorporaties en gemeenten een verbintenis aan om woningen te verbouwen naar 

nul op de meter – energieneutraal.  

 

Ivo Opstelten van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities bij de Hogeschool Utrecht en 

Ivonne Bulthuis, van Energiesprong, lichten de rol van de NMU in dit project toe. 

 

Bijdrage van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Om het idee van de NOM rennovaties te agenderen heeft de NMU bijeenkomsten georganiseerd op 

verschillende niveaus: bij woningcorporaties, bouwers en gemeenten die vergunningen moeten 

leveren. Hierdoor is er kennis en draagvlak ontstaan bij deze partijen voor de ingrijpende renovaties. 

Daarnaast heeft het landelijke SER Energieakkoord (september 2013) gezorgd voor de urgentie van 

het thema.  

 

Vervolgens heeft de NMU samen met Energiesprong de vraag voor de NOM huurwoningen 

georganiseerd bij gemeenten in Utrecht. Aan de vraagkant heeft de NMU woningcorporaties  

financiële en inhoudelijke kennis geboden, door kennissessies met financieel experts en koploper-

woningcorporaties als Portaal. Hierdoor is de interesse en enthousiasme voor NOM groter geworden 

voor woningcorporaties. Ook gemeenten  hebben zich door het ondertekenen van de Deal 

Stroomversnelling Koop uitgesproken voor de gezamenlijke Nul-op-de-meter ambitie. De NMU heeft 

hiervoor bij alle gemeenten gelobbyd. 

 

Het netwerk van de NMU zorgt voor ingangen op ambtelijke en bestuurlijke lagen binnen de 

provincie en gemeenten.  

 

Het resultaat 

Op drie gebieden zijn er concrete resultaten te zien van de bijdrage van NMU: 

 

1. Er is draagvlak en capaciteit gecreëerd bij  gemeenten en woningcorporaties. De NMU heeft, 

mede door hun onafhankelijke rol, beweging gekregen in de markt voor duurzaam renoveren.  

 

2. Het thema duurzaamheid heeft focus gekregen. De NMU doet concrete suggesties voor het 

haalbaar maken van duurzaamheidsambities en stuurt op afrekenbare resultaten. Vele spelers in de 

provincie Utrecht hebben mede hierdoor een ambitie geformuleerd en ondertekend: 50.000 

woningen gerenoveerd naar Nul-op-de-meter in 2020.  

 

Ivo Opstelten: “De klimaatdoelstellingen zijn hoog. De provincie moet hierin keuzes maken: de 

ambities moeten worden afgezwakt of we moeten harder werken om ze te halen. De NMU helpt met 

deze keuzes door concrete oplossingen te bespreken. Zij kleden deze ambities aan en geven het 

vorm.” 

 

3. Door het netwerk en de lobby van de NMU vindt er versnelling en schaalvergroting plaats voor 

NOM plannen. Binnen de provincie Utrecht zijn er al 19 van de 26 gemeenten die tekenen voor de 

Stroomversnelling en de ambitie om in 2020 50.000 woningen energie-neutraal te hebben.  

 

Wat maakt de NMU belangrijk? 

Voor Energiesprong is de NMU het vliegwiel voor de landelijke Nul-op-de-meter projecten. De NMU 

heeft door het netwerk, de organisatie van kennis en concrete aanpak ervoor gezorgd dat de 

provincie Utrecht een landelijk voorbeeld is geworden.  

 

Voor de Hogeschool Utrecht is de NMU aanjager van de concrete invulling van het 

duurzaamheidsthema. Mede door de NMU is duurzaamheid een businessthema geworden waarin 

meerdere partijen actief zijn,  waaronder ook het onderwijs. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor 

verdere opschaling van duurzaamheidsprojecten in de toekomst. 
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BOX 4 

VOORBEELDEN VAN EIGEN ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

 

Zeeland: Het Zoneffect 

Samen met Zeeuwind en installateurs heeft de ZMf , met steun van Zeeuwse gemeenten, drie 

succesvolle inkoop- en installatieacties voor zonnepanelen uitgevoerd. Dat heeft er voor gezorgd dat 

we in 2014 bij 400 huishoudens zo’n 5.000 zonnepanelen op daken hebben gelegd. In totaal heeft het 

Zoneffect 3,5 Megawatt gerealiseerd. De ZMf heeft de vraag gestimuleerd en georganiseerd en vraag 

en aanbod bijeengebracht. Door burgers te ontzorgen werd de aanschaf van zonnepanelen een 

gemakkelijke stap. 

 

Gelderland: Windmolens 

GNMF is initiatiefnemer en ontwikkelaar van 5 windmolens (12,5 Mwatt) langs de A15 op Nijmeegs 

grondgebied. Daarvoor heeft ze een coöperatie opgericht: Windpower Nijmegen die eigenaar wordt 

van deze windmolens. Deze coöperatie heeft bijna 500 leden. Het bestemmingsplan is goedgekeurd 

door de Nijmeegse gemeenteraad. Actieve ledenwerving start in april waarbij leden kunnen 

participeren voor in totaal €2 miljoen. Verwachting is dat begin 2016 de molens gebouwd kunnen 

worden. Tevens is subsidie van de provincie gekregen om onder de 5 windmolens een zonnepark aan 

te leggen van 11 ha die zowel stroom als warmte (warmtenet Nijmegen) gaat leveren. Dit laatste 

project is in samenwerking met Alliander. 

 

Friesland: Fryslân Zoemt!  

De Friese Milieu Federatie en de Nederlandse Bijenvereniging werken samen met gemeenten, lokale 

organisaties en bewoners aan de aanleg van een netwerk van bijen- en vlinderweides. Onbenutte 

gronden zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in 

ieder geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Zo helpen we de bijen en vlinders 

een handje en brengen we de natuur dichter bij de mensen. 

 

Overijssel: Groene visite 

De Groene Visite is een provinciaal netwerk van vrijwilligers in Overijssel die op bezoek gaan bij aan huis 

gebonden ouderen en langdurig zieken met een thematische natuurkoffer. Met het ruiken, zien, 

proeven, horen en voelen van natuur haalt de Groene Visite herinneringen naar boven en komen 

gesprekken op gang waardoor het sociaal isolement doorbroken wordt. Daarmee is de Groene Visite 

een sociaal project met aandacht voor het welzijn van ouderen en zieken. We hebben 45 vrijwilligers en 

70 zorgverleners en mantelzorgers getraind.  

 

Gelderland: Stook je Rijk 

Het landelijke project Stook je Rijk is door de GNMF opgezet met als doel energiebesparende stappen 

te kunnen zetten bij sociale huurwoningen. In het project participeren een aantal Natuur en 

Milieufederaties, Milieucentra en de Woonbond. Kern van het project is het bijeenbrengen van 

huurders, woningcorporaties en gemeenten. Deze werkwijze is opgenomen in de nieuwe Woonwet en 

het project wordt door het ministerie van BZK gezien als een belangrijke nieuwe aanpak. 

 

Utrecht: Adviespunt Ruimte 

De NMU heeft een adviespunt Ruimte waar bewonersorganisaties advies kunnen krijgen over ruimtelijke 

ontwikkelingen in hun omgeving en over de manier waarop zij die kunnen beïnvloeden. Er zijn 

gemiddeld 300 contacten per jaar, waarvan zeker de helft met een concreet advies. Ook verzorgt ons 

adviespunt jaarlijks cursussen ruimtelijke ordening en natuur, met zo'n 50 deelnemers. 

 

Flevoland: Draagvlak voor een duurzaam Flevoland 

De NMFF reikt jaarlijks de Groene Pluim uit aan een vrijwilliger(sorganisatie) die zich op bijzondere wijze 

inzet voor de Flevolandse natuur, en de klimaatbokaal voor de meest klimaatvriendelijke gemeente 

van Flevoland. De directeur van de NMFF heeft wekelijkse radiorubriek over duurzaamheid en lifestyle 

bij regionale omroep (met  250.000 luisteraars). En de NMFF organiseert jaarlijkse een publieksdag 

duurzaamheid (met 1.000 bezoekers) 
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