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Vooraf 
 

Verantwoording  
 
Dit jaarverslag geeft inzicht in en is een verantwoording van alle activiteiten zoals in het werkplan voor 2015 
beschreven. Het was voor de ZMf een bijzonder jaar, waarin ik als directeur aantrad, als opvolger van Tjeu 
van Mierlo.  
 
Het jaar 2015 stond in het teken van samenwerking en het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 2016-
2020. De samenwerking met collega-organisaties is weer verder uitgebouwd. Ook die met het bedrijfsleven 
en andere maatschappelijke organisaties. In het werkplan zijn verschillende samenwerkingsprojecten terug 
te vinden. 
 
2015 is voor de ZMf een jaar geweest waarin het grootste deel van de voorgenomen initiatieven met een 
positief resultaat is uitgevoerd. Deze initiatieven zijn een mix van het uitvoeren van nieuwe ideeën, 
concrete projectresultaten en samenwerking met andere partijen, van bedrijfsleven en ondernemers, 
inwoners van Zeeland tot de provinciale overheid.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Middelburg, juni 2016 
 
Marc Argeloo, 
directeur
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Provinciaal gefinancierde 
projecten 
 
Het uitvoeren van grotere projecten die aansluiten bij het provinciale economische, 
omgevings- en energiebeleid, en het opstellen van visies gericht op relevante duurzame 
ontwikkelingen binnen de relatie economie én ecologie. 
 

Windpark Zeeland 
Gedurende het jaar was de ZMf verantwoordelijk voor het voorzitterschap van de stuurgroep van het 
ZOWP. Tevens heeft de ZMf het secretariaat van de stuurgroep gevoerd. De taak van de stuurgroep was 
vooral om een intermediaire rol te vervullen tussen de consortiumpartijen en de werkorganisatie van het 
consortium dat het ‘bid’ voorbereidde. In totaal is de stuurgroep een vijftal keer bijeen geweest. 
De centrale positie die de ZMf als initiatiefnemer en woordvoerder in het project inneemt, heeft er toe 
geleid dat de ZMf gedurende 2015 veel tijd, energie en kennis heeft geïnvesteerd in het versterken van het 
draagvlak bij overheden ( Provincie en gemeenten), waterschap Scheldestromen, bedrijven (Portiz/BZW) én 
maatschappelijke organisaties, zoals het Nederlands Watersportverbond en de Vereniging van Sportvissers. 
Voor de provinciale Statenfracties is een drukbezochte boottocht door de Sloehaven georganiseerd om de 
economische spin off van offshore windenergie voor Zeeland te visualiseren. 
 
De voorbereiding van het succesvolle ‘bid’, welke automatisch leidt tot een vergunning voor de bouw van 
het windpark van 700 MW binnen het windgebied Borssele, heeft veel gevergd van de consortiumpartijen. 
Aanvullend op de bestaande consortiumpartijen zijn een contractor, een windturbineleverancier en een 
financiële partij gevonden. Omdat de inhoud van het ‘bid’ gevoelige informatie bevat én omdat we 
potentiële concurrenten geen kijk in onze keuken willen geven, is ‘door de consortiumpartijen besloten de 
inhoud van het ‘bid’ niet bij deze stukken te voegen. Op 11 mei 2016 zal het worden aangeboden aan het 
Ministerie van Economische Zaken. 

 
Resultaat: een vergunningaanvraag bij het Rijk ten behoeve van Windpark Zeeland. 
 

Kringloop- of circulaire economie (CE) 
Het bestuur van de Provincie Zeeland omarmt de kringloopeconomie. Met het oog de continu stijgende 
consumptie en de gestage uitputting van de geologische grondstoffenreserves, moeten we toe naar een 
Co2 neutrale economie gebaseerd op recycling en herbruikbaarheid van grondstoffen en producten. In deze 
economie wordt gewerkt met biologische en technische materialen en producten die in het ecosysteem 
kunnen worden opgenomen, of weer in gelijkwaardige of andere producten kunnen worden gebruikt.  
De komende jaren zal de Provincie werken aan concretisering ervan. Belangrijke eerste stappen zijn het 
werken aan bewustwording. De transitie naar een circulaire economie is een verantwoordelijkheid van de 
hele samenleving. Bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties 
zullen hun bijdrage moeten leveren. De ZMf wil graag, samen met de Provincie Zeeland, bijdragen aan de 
realisatie van een kringloopeconomie welke aansluit bij de sterke punten van de economie in onze 
provincie (havens, biobased clusters en landbouw).  
Naast het ondersteunen van de masterclasses voor het bedrijfsleven, wil de ZMf met externe partijen 
bereiken dat een ‘een community of practice’ tot stand komt. Dat is een groep bedrijven die onderling 
kennis wisselt over CE en cross sectoraal - samen met maak- en dienstverlenende bedrijven en overheden - 
komt tot het opzetten van één of meerdere CE-pillots.  
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Resultaat:  In het verslag jaar heeft de ZMf zich ingespannen om, samen met de Provincie, Circulaire 
Economie (CE) stappen verder te brengen. Er zijn ambtelijke overleggen met Provincie 
geweest om activiteiten en ontwikkelingen over dit onderwerp af te stemmen. 
Concretiseringsstappen van circulaire economie zijn enkele keren besproken in Vitaal Sloe en 
Kanaalzone. De ZMf heeft daarbij gebruik gemaakt van haar eigen visie die al eerder met de 
Provincie is gedeeld. Om te voorkomen dat allerlei initiatieven los van elkaar tot suboptimale 
resultaten leiden, heeft de ZMf het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen 
SER-advies dat concrete, circulaire kansen van sterke economische sectoren, zoals chemie, 
bouw, agro foor en recreatiesector, moet bepleiten. De ZMf is één van de partijen die 
momenteel het advies inhoud geeft. 

 Verder heeft de ZMf de ambitie 2030, die beoogt haven en bedrijven te verduurzamen,  
benut, om partijen te binden op CE als één van de centrale doelstellingen. 

 

Duurzame Zeeuwse havens 
In het jaar dat Zeeland Seaports heeft gewerkt aan haar strategische visie, heeft de ZMf diverse bilaterale 
gesprekken gevoerd met mensen die het voortouw hadden in deze visie.  
Verder heeft de ZMf toegewerkt naar een bijeenkomst voor haar leden over en in de Zeeuwse haven. De 
bijeenkomst vond plaats op 22 juni. Met een boot is door de Sloehaven gevaren. Voor en tijdens de 
vaartocht is gediscussieerd over verduurzaming van de Zeeuwse haven. 
De ZMf heeft vertegenwoordigers van Zeeland Seaports haar visie op een duurzame Zeeuwse haven 
aangereikt. Met dit ‘Akkoord van Terneuzen’ hebben we handreikingen gedaan om invulling te geven aan 
duurzaamheid in het strategisch plan van Zeeland Seaports. 
De verschillende bilaterale gesprekken hebben er toe geleid dat Zeeland Seaports er voor heeft gekozen om 
de realisatie van haar duurzaamheidsambitie te realiseren door aan te haken bij het initiatief van ZMf én 
Portiz/BZW: ‘De Ambitie 2030’, visie op verduurzaming van het Zeeuws industrieel logistieke complex met 
concrete doelen. 
 
Resultaat: een Plan van Aanpak voor de verduurzaming van de Zeeuwse haven. ‘Het akkoord van 

Terneuzen’ als input voor de strategische visie van Zeeland Seaports en de ambitie 2030. 
 

Duurzaam bedrijvenmilieuplan 
De ZMf is al sinds 2010 doende om te komen tot een Zeeuws vervolg op de bedrijfsmilieuplannen, welke de 
grote bedrijven tot dat jaar dienden op te stellen als verantwoording voor hun milieumaatregelen en als 
resultaatverplichting voor nieuwe milieumaatregelen. De plannen boden voor de Provincie houvast voor de 
vergunningverlening. Eind 2010 expireerde dit beleid. 
De ZMf nam meteen het initiatief om er een Zeeuws vervolg aan te geven. De vele gesprekken die met 
Portiz en BZW hierover zijn gevoerd leidden de eerste jaren niet tot een succes. Eind 2014 stemden beide 
werkgeversorganisaties in met het opstellen van een ambitieuze visie op bedrijven en haven. 
Gedurende 2015 heeft de ZMf samen met CE Delft veel effort gestoken in de ontwikkeling en uitwerking 
van een duurzaam bedrijvenplan voor de Zeeuwse bedrijven. Er zijn veel gesprekken gevoerd met 
werkgevers, bedrijven en CE Delft. De ZMf vertegenwoordigde de Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties in 
een stuurgroep die CE Delft voedde met input voor de ambitie. 
Later in het jaar heeft Zeeland Seaports besloten zich aan te sluiten bij dit initiatief. 
 
Resultaat: een duurzaam bedrijvenplan voor de Zeeuwse havenbedrijven.  

 
Thijs Kramerlezing 
In april 2016 werd de vijfde Thijs Kramerlezing gehouden. Hierbij is ZMf de trekker en werkt zij samen met 
de terreinbeherende organisaties en ZB / Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. In 2015 kwam het Comité 
van Aanbeveling bij elkaar om een aansprekend thema te kiezen en na te denken over een inspirerende 
aanpak en spreker(s). In het najaar werd vervolgens gestart worden met de voorbereiding van de lezing. 
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Resultaat: de vijfde Thijs Kramerlezing in 2016. De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg zat ook bij de 

vijfde Thijs Kramerlezing met 300 bezoekers weer bijna vol. Dagvoorzitter Frank van Pamelen 
wilde weten wat voor vlees hij in de kuip had. Er bleken vooral natuur- en milieumensen in de 
zaal te zitten, maar ook politici en mensen uit het bedrijfsleven. 

 
Tot nu toe waren we gewend na afloop van de lezing commentaar te krijgen van een paar 
panelleden. Dat was deze keer anders: het publiek werd verzocht na elk van de drie delen van 
de lezing te reageren op een stelling. 
 
De eerste was: Ik herken mijn eigen jeugd in het verloren Zeeuwse paradijs (zoals Johan van 
de Gronden dat beschreef aan de hand van de boeken van Hans Warren). Via een 
razendsnelle stemming met stemkastjes bleek dat inderdaad voor de meeste toehoorders te 
gelden, al zal niet ieders jeugdparadijs in Zeeland hebben gelegen. 
 
Na het lezingdeel met positieve en negatieve cijfers over de stand van de natuur was de vraag 
wie zich herkende in de volgende stelling: De biodiversiteit kan zich spectaculair herstellen, te 
beginnen in de Zeeuwse Delta. Dat kan leiden tot een verdubbeling van de soortenrijkdom op 
nationale schaal in de komende 15 jaar. Hier onderscheidden zich de optimisten van de 
pessimisten: 60 % beaamde dit, de anderen wilden wellicht wel dat het zou gebeuren, maar 
vonden het minder waarschijnlijk. 
 
Ten slotte de laatste hoopvolle stelling: Zeeland staat aan de vooravond van een ware 
renaissance op het vlak van economie, ecologie en samenleving. De reacties leken op die van 
de vorige stelling: 56% voor, de rest had twijfels. 
 
Na afloop voegde ZMf-directeur Marc Argeloo zijn visie toe. Hij stelde dat de natuur de basis 
van alles is, en dat dat geen kwestie van emotie is maar van feiten. Hij riep op de gedachte 
aan de rijkdom van vroeger om te zetten in een lonkend perspectief voor onze delta, waarvan 
het belang zich via trekvogels uitstrekt van Canada tot Zuid Afrika tot het noordoosten van 
Azië. 

 

A. Samenwerking met partners ten behoeve van duurzame ontwikkeling 
 

Coördinerende rol voor groene organisaties 
De ZMf wil de samenwerking met collega-organisaties versterken, met name die met de terreinbeherende 
organisaties. Inhoudelijke, praktische en strategische afstemming is nodig om daadkracht en efficiency te 
verhogen. Die afstemming dient te leiden tot heldere werkafspraken met Natuurmonumenten, Stichting 
Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Tevens wilden we de samenwerking met het IVN verder intensiveren. Met het IVN voeren we al enkele 
jaren gezamenlijke projecten uit. In 2015 wilden we lopende projecten opschalen onder meer met een 
complementaire taak van het IVN. 
 
Resultaat: de ZMf heeft geen invulling kunnen geven aan de afspraak. Wel heeft de ZMf twee lopende 

en opgeschaalde projecten uitgevoerd waarbij het IVN een complementaire rol heeft 
gespeeld. 

 
Verslagen van de twee uitgevoerde projecten. 
1. Grevelingenweek: In de week van 12 t/m 19 september organiseerde de ZMf in 

samenwerking met het IVN voor de tweede keer de Grevelingenweek. Het ervaren en 
beleven van de Delta staat in deze week centraal. De regen kwam de hele 
Grevelingenweek met bakken uit de hemel. Toch deden bijna 1000 mensen mee aan een 
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activiteit in de Grevelingenweek. Veel bezoekers kwamen voor de Open Dag van de 
bunkers op De Punt, de rondvaarten met natuurgids en de lezingen. De ZMf organiseerde 
een lezing over de natuuraspecten en rijkdom van de Grevelingen boven- en onderwater. 
Met presentaties en beelden van Inez Flameling over de onderwaterwereld van de 
Grevelingen en van Gert Jan Buth over de natuurwaarden en gevolgen van veranderingen 
die de Grevelingen mogelijk te wachten staat. Omdat de nadruk met name ligt op het 
educatieve karakter van de week heeft de ZMf besloten om vanaf 2016 niet verder te 
gaan met het organiseren van een volgende Grevelingenweek of Westerscheldeweek.  

 
2. De Groene Visite: in 2015 hebben ZMf, IVN Zeeland en NMO Overijssel (waaronder IVN 

Overijssel) de samenwerking rondom het project de Groene Visite nader verkend. Dit is 
een project om het verhaal van de natuur binnen de zorginstelling te brengen met behulp 
van een thematische natuurkoffer. Hiermee worden herinneringen aan vroeger naar 
boven gehaald. Doel is om ouderen op deze manier uit hun sociaal isolement te halen. In 
2015 is het thema verder inhoudelijk verkend, werd het project geformuleerd en is met 
succes externe financiering gezocht. We kunnen in 2016 van start. Daarbij zoeken we 
aansluiting van het verhaal van de ‘vitale revolutie’. Het project wordt in 2016 en 2017 
uitgevoerd. Als ZMf organiseren we in het kader van dit project een symposium over 
natuur en zorg, als vervolg op de vierde Thijs Kramer lezing over natuur dichtbij. IVN zorgt 
voor het werven van vrijwilligers, de trainingen en de natuurkoffers en trekt het project. 

 
Samenwerking Scoop  
De ZMf kiest voor een stevige samenwerking met ZB / Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (voorheen 
Scoop). Daarmee wil de milieufederatie een nauwere band smeden tussen het sociale en ecologische 
kapitaal van de duurzaamheid. Het broeikaseffect en de ecologische voetafdruk stellen grenzen aan de 
welvaart en vragen om een andere invulling. Niet alleen van de economie, maar ook van welzijn. De ZMf en 
ZB willen samen werken aan de kwaliteit van de leefomgeving en aan duurzame woonomgevingen. 
Een eerste, fysieke stap daartoe is de verhuizing naar het pand van de ZB. Dat brengt de organisaties 
dichterbij elkaar voor samenwerking. Verder werd de samenwerkingsvisie die in 2014 is geformuleerd 
verder geconcretiseerd.  
 
Resultaat: in samenwerking met Tegenlicht en ZB / Planbureau en Bibliotheek van Zeeland organiseren 

wij Meet Up's naar aanleiding van de spraakmakende Tegenlicht uitzendingen van de VRPO. 
We hadden zitting in de redactie en bereidden de inhoud van de bijeenkomsten voor. Een 
tweetal meetups in het bijzonder: ‘De Klimaatzaak’ op 22 september 2015 en ‘Een paar 
graden minder’ op 24 november. 

  Nacht van de Nacht Middelburg: in 2015 hebben we de samenwerking met de ZB 
geïntensiveerd met betrekking tot de Nacht van de Nacht in Middelburg. We hebben 
samengewerkt in de werving van nachtactiviteiten, het doven van verlichting en het voeren 
van publiciteit. Daarnaast zijn we bezig met een verkenning of en hoe we de Nacht van de 
Nacht eventueel in andere Zeeuwse steden kunnen introduceren. Doel is om cultuur en 
natuur samen te brengen, om de schoonheid van de donkere nacht te vieren en daarmee 
behoud van de duisternis en slimmer verlichten te stimuleren. 

 
B. Realisatie van provinciaal beleid 
 
Beleid 
De Provincie ontwikkelt, beslist en voert beleid uit. De ZMf wil beleidsontwikkeling, besluitvorming, en 
uitvoering van het provinciale beleid helpen realiseren en versterken met inhoudelijke visies en bijdragen in 
de uitvoering van beleid, de belangrijkste provinciale adviescommissies, en ambtelijke werksessies. Met de 
inhoudelijke bijdragen sluiten we aan bij de grote provinciale dossiers.  
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Resultaat:  vier inhoudelijke visies en bijdragen verwoord in een Plan van Aanpak in lijn met het 
provinciale beleid: 

 
1. Elektrificatie Zeeuwse Haven: In het kader van de verdere verduurzaming van de Zeeuwse 

haven is de ZMf een visie gaan ontwikkelen op de voordelen van elektrificatie voor de 
Zeeuwse haven. Er zijn verschillende contacten geweest met de Erasmusuniversiteit 
Rotterdam. Dat heeft er mede toe geleid dat de ZMf in november heeft deelgenomen aan 
een universitaire seminar over ‘terminal Electrification’.  
De input van dit seminar is uitgemond in een notitie met een voorstel voor implementatie 
van elektrificatie in de Zeeuwse haven. De notitie wordt besproken in de eerste 
bijeenkomst van Vitaal Sloe en Kanaalzone in 2016. 

2. Fijnstof in PCO. Op initiatief van de ZMf is op 9 september door de heer G. Hoek, 
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, in de PCO een presentatie gegeven over 
voorkomen en risico’s van fijnstof. Doel en inhoud van de presentatie zijn vooraf 
gezamenlijk besproken. Er is met name van gedachte gewisseld over relevatie en urgentie 
van het probleem en de noodzakelijke politiek-bestuurlijke vertaalslag. 
Afhankelijk van de concentratie en deeltjesgrootte is fijnstof aantoonbaar schadelijk voor 
de volksgezondheid. Ook in Zeeland komen de hogere concentraties vooral voor in de 
stedelijke gebieden. Belangrijkste bronnen zijn wegverkeer, scheepvaart en industrie. 
Zowel landelijk als in Zeeland zijn de concentraties de afgelopen jaren lager geworden, 
vooral door verbeteringen aan de voertuigmotoren in het wegverkeer. Maar vast staat dat 
ook Zeeuwse bronnen bijdragen aan de fijnste partikeltjes (P.M. 2,5) die na een lange 
continentale omwenteling na maanden weer als immissie in het Zeeuwse terecht komen.  
Besloten is om de werkgroep Fijnstof advies te vragen m.b.t. de conclusies van de 
presentatie en deze via een advies aan de PCO te vertalen naar de situatie en mogelijke 
aanpak in Zeeland. De ZMf neemt deel in deze werkgroep. 

3. Omgevingsplan. 
4. Alternatieven voor de plannen om een nieuw 380 KV net boven Midden-Zeeland aan te 

leggen. 
 

Natuurbeschermingsavond en Statenverkiezingen 
Thema’s over natuur, milieu en duurzaamheid wilden we bespreken en bediscussiëren tijdens een 
debatavond met de lijstrekkers van de partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen 2015. Ter 
voorbereiding van het debat heeft de ZMf samen met haar collega-organisaties een Groen Manifest 
opgesteld, waarin een aantal aanbevelingen over natuur, milieu, landschap en duurzaamheid is 
opgenomen, die waard zijn om verankerd te worden in het nieuwe, provinciale beleid. Voor de debatavond 
wordt het Groen Manifest gebruikt als inzet om het provinciale natuur- en duurzaamheidsbeleid op 
onderdelen te beïnvloeden. 
 
Resultaat: een Groen Manifest, opgesteld door de provinciale natuur-  en milieuorganisaties. 

In de periode naar deze verkiezingen toe, hebben veel partijen debatten, symposia en 
bijeenkomsten georganiseerd. Voor de ZMf was het op dat moment niet meer relevant om 
over het Groen Manifest een debat met de lijsttrekkers te organiseren. In plaats daarvan is in 
de periodieke overleggen met verschillende Statenfracties gesproken over de onderwerpen 
uit het Manifest. 

 

Communicatie 
Aan overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven moet nog duidelijker worden gemaakt 
wat de ZMf te bieden heeft. Waar ligt onze expertise, waar kunnen overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven de ZMf voor inschakelen? Om dit over te brengen, hebben we een aantal 
communicatiemiddelen ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld een grijs en een groen portofolio met daarin 
voorbeeldprojecten en een opsomming van zaken waar de ZMf voor kan worden ‘ingehuurd’. Ook op de 
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website werd een prominente plaats ingeruimd voor het concrete aanbod van de ZMf richting bedrijven, 
overheden en maatschappelijke organisaties.  
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Transitie Natuur, Milieu & 
Economie 
(extern gefinancierde projecten) 
 
Integrale energie-aanpak op lokale bedrijventerreinen 
Energiebesparing is belangrijk voor een veilige toekomst van bedrijven en mensen. Energieverbruik is vaak 
een flinke kostenpost. Met slimme maatregelen kunnen kosten en milieu worden gespaard. Een MKB- 
ondernemer heeft al zijn tijd nodig voor de bedrijfsvoering. Er is nauwelijks tijd om aandacht te schenken 
aan de energetische staat van het bedrijfspand. Daarbij is een integrale energie-aanpak, waarbij de 
ondernemer gebruik kan maken van een totaal aanbod voor het verduurzamen van het bedrijfspand, van 
belang. De ZMf heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met de aanbodzijde. Er zijn weinig aanbieders 
van een totaalaanpak. Daarnaast is de ZMf in gesprek gegaan met twee grote Zeeuwse gemeenten om de 
mogelijkheden van samenwerking te verkennen. In 2016 zal de uitvoering van een integrale energie-aanpak 
op één lokaal bedrijventerrein plaatsvinden. 
 
Resultaat:  een plan voor een integrale energie-aanpak op één lokaal bedrijventerrein. 
  
Energiemanagement bij bedrijven 
In 2014 hebben ZMf en Universiteit van Utrecht een start gemaakt met het Energy Star programma bij een 
groot Zeeuws bedrijf. Een programma dat op het gebied van energiebesparing en energie-efficiency in 
relatie tot duurzaamheid bedrijven verder kan helpen. De vervolgstap met dit bedrijf zou in 2015 worden 
gezet, bestaande uit een aantal strategische bijeenkomsten om verduurzaming van het bedrijf een steviger 
draagvlak te geven.  
 
Resultaat: helaas heeft het bedrijf zich, na enig uitstel, teruggetrokken en is het project niet uitgevoerd.  
 
Biobased economy 
Binnen de circulaire economie is een op biomassa gebaseerde economie een belangrijke doelstelling voor 
Zeeland. Samen met de regio Gent, West-Brabant en Zuid-Holland wil Zeeland dé biobased regio van 
Noordwest Europa worden. De ZMf ziet een biobased economy (bbe) als een belangrijke pijler voor een 
circulaire economie. De ZMf heeft in 2014 een visienotitie opgesteld waarin de ecologische, ethische, 
maatschappelijke en andere effecten van het Zeeuwse initiatief zichtbaar zijn gemaakt. Zeeland stimuleert 
bedrijven om stappen te zetten naar een economie die biomassa als grond- en hulpstof benut. Alle 
aandacht ligt hierbij op economie. De consument heeft nog geen beeld óf sterk gevoel bij het begrip bio-
economie en biobased producten. De ZMf wil meewerken aan bewustwording en draagvlak voor de 
biobased economy door in gesprek te gaan met Provincie, bedrijven en burgers/consumenten en hen te 
informeren over kansen en valkuilen van de biobased economy. 

 
Resultaat: het is niet gelukt budget te genereren, daardoor kon het project geen doorgang vinden. 
 
Energiestrijd bij Zeeuwse zorginstellingen  
De ZMf organiseert in samenwerking met Meneer de Leeuw (en Urgenda, Habion en Overmorgen) een 
energiebesparingsproject Energiestrijd bij Zeeuwse zorginstellingen. In de Energiestrijd strijden 
zorginstellingen drie wintermaanden lang om de laagste energierekening. Het gaat voornamelijk om 
gedragsverandering. Zorginstellingen besparen door de Energiestrijd gemiddeld 13% op hun 
energierekening. Dat is interessant nu deze besparingen met nieuwe wetgeving direct geïnvesteerd kunnen 
worden in de zorg. 
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Resultaat:  hoewel er bij drie grote zorginstellingen enthousiasme was voor het project, is het project in 
2015 niet van de grond gekomen aangezien de zorginstellingen allen te druk waren met 
reorganisaties en te kampen hadden met zware bezuinigingen. 

 
Het Zon Effect 
Het Zon Effect heeft in 2015 voor een grote toename van zonne-energie in Zeeland gezorgd. Eind 2015 is 
het totale vermogen van zonnepanelen in Zeeland 35,3 MW. Hiervan is 16,4 % via Het Zon Effect 
gerealiseerd. De gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen Het Zon Effect was in 2015 een groot succes. 
420 huishoudens hebben in totaal 5000 zonnepanelen op hun dak gelegd met een gezamenlijk vermogen 
van ruim 1,3 MW. Nieuw dit jaar was de wedstrijd ‘Zet je vereniging in het zonnetje’ waarbij verenigingen 
zonnepanelen konden winnen. Aan de wedstrijd deden 29 Zeeuwse verenigingen mee. De verenigingen 
hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk stemmen te werven. De rugbyclub Tovaal uit Goes had de 
meeste stemmen en scoutinggroep Ridder Boudewijn uit Yerseke won de prijs voor de meest ludieke actie. 
Beide winnaars kregen tien zonnepanelen voor op het dak van hun verenigingsgebouw. Scoutinggroep 
Ridder Boudewijn is daarmee volledig klimaatneutraal geworden.  

Resultaat: resultaten Het Zon Effect 2012 tot en met 2015: 
 33 informatieavonden gehouden over zonne-energie; 
 1.985 huishoudens hebben zonnepanelen aangeschaft; 
 In totaal zijn 23.030 zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van 5,8 MW. 

 
De voetafdruk 
Als ZMf hebben we afgelopen ja(a)ren onderzoek gedaan naar de Zeeuwse inzetbaarheid van het 
meetinstrument de ecologische voetafdruk bij de overheid en bedrijven. Dit is een scan ontwikkeld door de 
Natuur- en Milieufederaties waarmee het ruimtebeslag van een mens op de aarde bepaald kan worden aan 
de hand van iemands leefstijl. 
 
Resultaat:  de voetafdruk is een publiek meetinstrument dat niet te vermarkten bleek. Het is al door 

anderen ontwikkeld, en daarom is het niet gelukt om budget te genereren. De meerwaarde 
voor ontwikkeling door de ZMf bleek onvoldoende. 

 
Energie Servicepunt 
De toekomst voor lokale energieopwekking is veelbelovend. Een groot deel van onze energie kan duurzaam 
worden opgewekt, niet centraal maar lokaal. Het Energieservicepunt Zeeland, bestaande uit de ZMf, 
Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds, ondersteunt burgerinitiatieven met informatie over bijvoorbeeld 
techniek, organisatie en marketing op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. 
In september 2015 was er een avond over sportverenigingen en energie. De thema-avond bevatte 
vooral praktische informatie over de technische mogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen en 
zonnepanelen, de organisatorische aanpak, de mogelijkheden voor financiering en praktijkvoorbeelden. 
In november 2015 was er een zeer goedbezochte informatieavond over klimaatneutraal leven. 
Onderwerpen die aan bod kwamen, waren de Nul op-de-meter woning, elektrisch rijden, de slimme meter, 
het verduurzamen van groene monumenten, gezamenlijk zonne-energie opwekken in de buurt 
en klimaatvriendelijk eten. In 2015 is ook een ambassadeursnetwerk opgezet. 14 gedreven vrijwilligers 
met kennis van zaken ondersteunen het Energieservicepunt door anderen te inspireren om met 
energiebesparing en duurzame energie aan de slag te gaan. 
 
Resultaat:  het ondersteunen van lokale initiatieven en burgers gericht op kennisdeling, advisering en 

uitwisseling van informatie op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. We 
hebben in totaal ruim 50 hulpvragen beantwoord. 
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Energiebesparing 
De gezamenlijk inkoopactie voor zonnepanelen, onder de naam Het Zon Effect, loopt al een aantal jaren 
met succes. Na afloop van Het Zon Effect is een tevredenheidsonderzoek onder deelnemers uitgezet. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat mensen na de aanschaf van zonnepanelen ook meer interesse kregen in 
energiebesparing thuis. Dit is voor de ZMf aanleiding om te onderzoeken of wij een gezamenlijke inkoop 
actie voor spouwmuurisolatie in de eigen woning kunnen organiseren. Hiervoor zijn in 2015 de 
voorbereidingen getroffen. 
 
Resultaat:  voorbereidingen voor een gezamenlijke inkoopactie voor spouwmuurisolatie en het 

verstrekken van informatie hierover. 
 
Ondersteuningsstructuur energiebesparing gemeenten 
Gemeenten hebben vanuit het Energieakkoord een opgave om een ondersteuningsstructuur te organiseren 
voor energiebesparing bij particulieren. Vanuit het Energie Servicepunt is een bijdrage geleverd aan het 
initiatief ‘Energiebesparing in de bebouwde omgeving’ waarbij ook vertegenwoordigers betrokken zijn van 
Impuls, Zeeuwind, het Zeeuws Klimaatfonds, de gemeenten, Fraanje, Marsaki, Uneto VNI, Bouwend 
Zeeland, DELTA, de Stroomversnelling en de Provincie. Er is een aanzet gegeven voor de ambitie in Zeeland 
voor energiebesparing in de bebouwde omgeving en er worden plannen en afspraken gemaakt tussen de 
vraagkant (particulieren) en aanbodkant (ondernemers) voor de realisatie van energiebesparing. 
 
Resultaat:  bijdrage aan het proces dat vanaf 2016 zal leiden tot een Zeeuwse ambitie en uitvoering van 

een concreet project gericht op energiesparing in de bebouwde omgeving. 
 
Klimaatvriendelijke Koopstraat  
Na eerdere zeer geslaagde pilots in Goes, Middelburg, Vlissingen en in Zeeuws-Vlaamse gemeenten, heeft 
de ZMf bij een aantal andere gemeenten gepolst of er belangstelling is voor een ‘deurendicht actie’ en 
informatieavonden bij winkeliers. 
 
Resultaat:  dit project is niet van de grond gekomen door het ontbreken van financiering. Wel zijn er in 

gemeenten die eerder meededen door de ZMf in samenwerking met de winkeliersvereniging 
‘deuren dichtbordjes’ verspreid bij nieuwe deelnemende winkels. 

 
Energie in de Etalage 
Sinds 2012 werkt de ZMf mee aan het project ‘Energie in de Etalage’ van de ZB. Dit is voor de Zeeuwse 
burger een digitaal startpunt naar websites over het thema energie, met diverse inhoudelijke ‘dossiers’. Het 
is ook een websiteportaal waar ruimte is voor dialoog en interactie en met informatie over Zeeuwse 
energie initiatieven. De ZMf heeft maandelijks de relevante (voornamelijk) Zeeuwse energienieuwtjes en 
initiatieven aangeleverd. Daarnaast hebben we meegeholpen met de organisatie van het Energiecafé over 
circulaire economie. In 2015 was er extra aandacht voor energiebesparingsprojecten voor en door 
woningbezitters. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden met de Zeeuwse gemeenten, het duurzaam 
bouwloket en het Energieservicepunt Zeeland. 
  

Resultaat:  inhoudelijke bijdrage aan de provinciale website Energie in de Etalage en het Energiecafé. 
 
Nacht van de Nacht 
Nergens in Nederland kwamen meer bezoekers naar de Nacht van de Nacht dan in Zeeland. Zo’n 10.000 
mensen genoten op 24 oktober van de duistere activiteiten op 17 locaties in onze provincie. Acht van de 
dertien Zeeuwse gemeenten doofden lichten van gebouwen, kerken, bruggen, bedrijven en monumenten. 
Ook bedrijven deden mee aan de Nacht. DELTA bijvoorbeeld zette alle kantoorpanden in het donker. Yara 
Sluiskil maakt structureel werk van de aanpak van lichthinder en energiebesparing. Zo vervangt het bedrijf 
de verlichting langs het Kanaal Gent-Terneuzen door energiezuinige en dimbare led-lampen.  
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Resultaat:  een zeer succesvolle en drukbezochte Nacht van de Nacht met volop aandacht voor de 
schoonheid van de nacht en het belang van donkerte voor mens en dier. 10.000 bezoekers, 
17 locaties in Zeeland, ruim 50 activiteiten en veel publiciteit. 

 
Tijdelijke natuur  
 
Provinciaal 
In 2014 heeft de ZMf samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) de laatste hand gelegd aan het 
tijdelijke natuurproject met Yara Sluiskil. In 2015 zal de ZMf kansen blijven grijpen die zich voordoen. Hierbij 
zetten wij in op gemeenten en bedrijven. 
 
Resultaat: samen met SLZ zijn biodiversiteitsplannen ontwikkeld voor een Groene Koegorspolder en in 

2016 gaan we verkennen of we die samen kunnen uitvoeren in het kader van het Interreg-
project 2B Connect. 

 
Landelijk 
Naast de provinciale doelstelling voor de verspreiding van tijdelijke natuur, zette de ZMf zich in 2015 in om 
tijdelijke natuur ook landelijk meer bekendheid te geven. In 2014 liep de tweede Green Deal tijdelijke 
natuur af. De Vlinderstichting, de 12 Provinciale Landschappen en de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) 
wilden zich in 2015 inzetten voor een derde Green Deal, waarbij ook VNO-NCW en de VNG zouden worden 
betrokken. De ZMf stelde zich hierbij op als vertegenwoordiger van de 12 NMF’s. 
 
Resultaat:  het is De Natuur en Milieufederaties niet gelukt om een eensgezind en kostendekkend project 

op te stellen. Daardoor is het niet gelukt dit project op te starten. 
 
Kustvisie 
In 2015 gaat de ZMf zich inzetten voor een breed gedragen Kustvisie. Door de terugtrekkende overheid 
dreigt de Zeeuwse kust door een gebrek aan regie te verrommelen. Wij willen een overlegorgaan in het 
leven roepen met belangenbehartigers van zowel natuur & landschap als de recreatieondernemers en 
projectontwikkelaars. Deze belangen zijn ook vanzelfsprekend gekoppeld, aangezien natuur en landschap 
de belangrijkste toeristische trekpleisters van Zeeland zijn. Door ontwikkelruimte goed af te stemmen met 
andere belangen, kan hier een win-win situatie worden gecreëerd. De meest gevoelige locaties blijven 
gevrijwaard van ontwikkelingen, terwijl de projectontwikkelaars weten waar hun kansen liggen. 
 
Resultaat: onder het motto: ‘Bescherm de kust’ is landelijk een actie gestart om verrommeling van onze 

open kustzone door allerlei bouwplannen tegen te gaan. De ZMf heeft samen met andere 
groene partijen (o.a. Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap) aan de landelijke actie 
meegewerkt en deze vertaald naar Zeeland. Door de grote maatschappelijke respons 
(tienduizenden mensen hebben zich aangemeld als baywatcher) is het Rijksbeleid bijgebogen. 
Inmiddels heeft dit initiatief geleid tot het besluit van de provincie Zeeland om een Zeeuwse 
Kustvisie op te stellen. De provincie heeft de betrokken maatschappelijke partijen verzocht 
deze visie inhoudelijk vorm te geven. In dat kader is de ZMf als trekker verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van het groen/ruimtelijke deel van de kustvisie. De visie moet eind 2016 
worden vastgesteld door PS.   

 
De Groene Visite 
De Groene Visite is een succesvol project uit Overijssel. Afgelopen jaar is het project vertaald naar de 
Zeeuwse situatie en is hiervoor financiering gezocht. Het gaat om het opzetten van een provinciaal netwerk 
van Zeeuwse vrijwilligers die met een thematische natuurkoffer op bezoek gaan bij aan huis gebonden 
ouderen en langdurig zieken. Deze is gevuld met ‘De Natuur’ uit de eigen omgeving waarmee de zintuigen 
worden geprikkeld. Zeeuwse trekker van het project is het IVN Consulentschap Zeeland. Als ZMf zijn we 
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gevraagd om voor dit project een symposium te organiseren over ‘natuur en milieu in de zorg’. Mede als 
vervolg op de Thijs Kramerlezing, over natuur dichtbij. 
 
Resultaat: in 2015 is de financiering van het project geregeld en in 2016 gaat we met dit 

samenwerkingsproject van start. 
 
Loodvrij vissen 
Lood is een zeer giftige stof, die zoveel mogelijk uit het milieu geweerd moet worden. De afgelopen 
decennia zijn daarom al verschillende zeer ingrijpende maatregelen genomen, zoals het loodvrij maken van 
benzine en het verbieden van lood in o.a. hagelpatronen. Momenteel is de sportvisserij echter nog een 
voorname bron van loodvervuiling in het milieu. In de emissieregistratie (Deltares 2013) wordt geschat dat 
jaarlijks 54 ton vislood in het zoete water terecht komt, terwijl in het zoute water (wrakvissen) jaarlijks zelfs 
470 ton achterblijft. Inmiddels zijn kwalitatief gelijkwaardige alternatieven ontwikkeld, waarmee veilig 
gevist kan worden (bijv. van gietijzer). De ZMf werkte met o.a. IVN en Natuurmonumenten samen aan een 
projectaanvraag, waarbij een buitenlandse partner werd gezocht voor een Interreg aanvraag. Het doel: 
bewustwording van de vervuiling en het stimuleren van het gebruik van loodvrije vismaterialen. 
  
Resultaat: een gezamenlijke projectaanvraag is er niet gekomen.  
 
Natuur op recreatie- en bedrijventerreinen – 2B Connect 
In 2014 heeft de ZMf zich samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) aangesloten bij een 
Interreg-aanvraag van de Provincie Antwerpen en de Provincie Noord-Brabant. Het is een project gericht op 
natuurontwikkeling op recreatie- en bedrijventerreinen en bewustmaking bij managers. In 2015 is de 
projectaanvraag verder geconcretiseerd en is er met succes gezocht naar cofinanciering.  
 
Resultaat: goedkeuring van het Interreg-project 2B Connect, zodat we in de komende drie jaren (2016, 

2017 en 2018) aan de slag kunnen met biodiversiteitsprojecten op en nabij Zeeuwse 
bedrijven(terreinen). 

 
Coalitie Delta Natuurlijk 
De ZMf coördineert de samenwerking van Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Brabantse natuurorganisaties die 
actief zijn in de Zuidwestelijke delta. Concreet coördineert de ZMf zowel de onderlinge afstemming als het 
uitzetten van een gezamenlijke groene strategie voor de delta. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke 
visie, in nauwe afstemming met kennisinstellingen in de delta. Ook fungeert de CDN-coördinator als 
aanspreekpunt voor externe partijen (bijvoorbeeld overheden of bedrijfsleven). 
De CDN-coördinator heeft in 2015 ook geïnvesteerd in een visie op onderwaternatuur in duurzame visserij 
(oplevering daarvan 1e helft 2016). 
 
Resultaat:  een vitale coalitie die in nauwe samenwerking standpunten en strategie bepaalt en beleid 

beïnvloedt. 
 
Langs de gouden randen van de Delta: de Grevelingenweek en de Westerscheldeweek  
In de week van 12 t/m 19 september organiseerde de ZMf in samenwerking met het IVN voor de tweede 
keer de Grevelingenweek. Het ervaren en beleven van de Delta staat in deze week centraal. De regen kwam 
de hele Grevelingenweek met bakken uit de hemel. Toch deden bijna 1000 mensen mee aan een activiteit. 
Veel bezoekers kwamen voor de Open Dag van de bunkers op De Punt, de rondvaarten met natuurgids en 
de lezingen. ZMf organiseerde een lezing over de natuuraspecten en rijkdom van de Grevelingen boven- en 
onderwater. Met presentaties en beelden van Inez Flameling over de onderwater wereld van de 
Grevelingen en van Gert Jan Buth over de natuurwaarden en gevolgen van de veranderingen die de 
Grevelingen mogelijk te wachten staat. Omdat de nadruk met name ligt op het educatieve karakter van de 
week heeft de ZMf besloten om vanaf 2016 niet verder te gaan met het organiseren van een volgende 
Grevelingenweek of Westerscheldeweek. 
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Resultaat:  een Grevelingenweek met activiteiten op en rond de Grevelingen. 
 
Streekproducten in een groener jasje 
Op verzoek van en in samenwerking met Lekker Regionaal Product is de ZMf als adviseur betrokken om 
streekproducten ‘groener’ te maken en er voor te zorgen dat meer Zeeuwse streekproducten het SPN-
keurmerk voor erkend streekproduct krijgen. Om dit een duurzaam vervolg te geven, is in 2015 verkend om 
een (Europees) vervolgproject te formuleren.  
 
Resultaat:  het is niet gelukt om een passende subsidieregeling te vinden en er was onvoldoende 

draagvlak om streekproducten verder te vergroenen. 
 
Omgevingskaart Borsele 
De ZMf heeft in 2014 samen met haar achterban in de gemeente Borsele een voorstel gemaakt voor een 
omgevingsatlas waar de hotspots van natuur en landschap in worden opgenomen. Doel was om inwoners 
en recreanten op een wervende manier te betrekken bij de groene waarden van de Zak van Zuid-Beveland. 
In 2014 was het niet gelukt om voor dit project budget te genereren. Voor 2015 hebben we een nieuwe 
poging gedaan via het fonds van Zeeland Refinery.  
 
Resultaat: na diverse pogingen is het niet gelukt om voor dit project voldoende externe financiering te 

vinden. 
 
Ruimtelijke plannen  
Het provinciale en gemeentelijke beleid biedt veel nieuwe ontwikkelruimte voor bedrijven. Er is dan ook 
een grote toename van initiatieven en vergunningaanvragen. Om de Zeeuwse ruimtelijke kwaliteit te 
borgen, heeft de ZMf in 2015 extra ingezet op het volgen van nieuwe investeringsplannen. 
 
Resultaat:  De ZMf heeft in 2015 de ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland gevolgd. Dit heeft geleid tot 

zienswijzen op de uitbreiding van intensieve veehouderijen in Aagtekerke, Rilland en Sint 
Kruis, de ontwikkeling van recreatieparken Wulpdal en Wilgenoord, het masterplan Renesse, 
een nieuw strandpaviljoen bij Vrouwenpolder en de herziening van het Omgevingsplan. 

 
Verder heeft de ZMf drie Coördinatie-overleggen georganiseerd en drie bijeenkomsten van de 
Provinciale Commissie Omgevingsbeleid bijgewoond.
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Financiën 
 

Begroting 2015 
 
Baten 2015

Fondsenwerving; contributies, donaties  giften 28.500

Kosten fondsenwerving -6.000

Netto baten eigen fondsenwerving 22.500

Subsidies gemeenten 0

Budgetsubsidie provincie Zeeland 337.324

Projectbijdragen in het kader van:

Milieu & Economie 229.634

Ruimtelijke kwaliteit 187.883

417.517

Overige baten

Overige opbrengsten 0

Rente 3.500

Totaal beschikbaar voor doelstelling 780.841

Lasten 2015

Besteed aan doelstelling:

Milieu & Economie

- uitvoeringskosten (incl. acquisitie) projecten 320.859

- beleidsbeïnvloeding 106.953

427.812

Ruimtelijke kwaliteit

- uitvoeringskosten (incl. acquisitie) projecten 262.521

- beleidsbeïnvloeding 87.507

350.028

Totaal uitvoeringskosten 777.841

Rente 0

Afschrijvingen 3.000

Totaal besteed aan doelstelling 780.841

Resultaat 0  
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Meerjarenbegroting 2016-2020 
 

Prognose Verwachting Begroting Begroting Begroting

2016 (*) 2017 (*) 2018 2019 2020

Subsidies en bijdragen

Basissubsidie Provincie Zeeland 344.070 340.000 345.000 345.000 350.000

Contributies (leden) 20.000 20.000 18.000 17.000 17.000

Bijdragen lidorganisaties 7.500 8.000 8.000 8.500 8.500

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

NPL bijdrage projecten (via NMF) 0 20.000 30.000 40.000 50.000

Overige (project) bijdragen 200.000 250.000 290.000 300.000 320.000

Overige baten 0 0 0 0 0

Interest 3.000 3.000 3.200 3.200 3.300

Totaal 692.570 759.000 812.200 831.700 866.800

Indirecte kosten (vast)

Personeelskosten 595.886 554.650 576.845 589.955 617.645

Reis- en verblijfskosten 7.629 7.800 8.115 8.280 8.615

Voorlichting en presentatie 22.500 24.000 24.960 25.460 26.480

Huisvestingskosten 29.677 31.500 32.760 33.415 34.755

Kantoorkosten 35.320 35.500 36.920 37.660 39.170

Bestuurskosten 7.877 10.000 10.400 10.610 11.035

Algemene kosten 2.140 5.000 5.200 5.305 5.520

Administratie- en advieskosten 23.950 25.000 26.000 26.520 27.585

Organisatiekosten 36.741 64.550 70.000 73.495 74.995

Afschrijvingen 500 1.000 1.000 1.000 1.000

Projectkosten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal indirecte kosten 782.219 779.000 812.200 831.700 866.800

Exploitatieresultaat -89.649 -20.000 0 0 0

(*) De resultaten zijn aangepast op basis van de laatst beschikbare informatie ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. 

Deze cijfers zijn (nog) niet voorgelegd aan de ALV.  
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Balans per 31 december 2015  

ACTIVA € € € €

Materiële vaste activa (1)

   Kantoorinventaris 250 3.074

  

Vorderingen (2)

   Debiteuren 1.317 8.780

   Overige vorderingen en overlopende activa 62.229 123.572

63.546 132.352

Liquide middelen (3) 449.171 387.669

Totaal activa 512.967  523.095

 

PASSIVA

Vermogen

Reserves (4)

   Continuïteitsreserve 250.371 250.362

   Bestemmingsreserves/bestemmingsfondsen 98.456 100.956

348.827 351.318

   

Voorziening

    Overige voorzieningen 0 17.617

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

   Pensioen (5) 9.403 0

   Crediteuren (6) 15.705 26.215

   Nog te besteden projectgelden (7) 16.611 20.030

   Belastingen en premies sociale verzekeringen (8) 43.460 39.916

   Overige schulden en overlopende passiva (9) 78.961 67.998

164.140 154.160

Totaal passiva 512.968 523.095

31-dec-15 31-dec-14
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Staat van baten en lasten over 2015 
 

2015 begroting 2015 2014

FONDSENWERVING € € €

Baten uit eigen fondsenwerving (10)

   Contributies 29.151 22.500 27.350

   Giften 1.090 0 3.354

30.241 22.500 30.704

Subsidies overheden en anderen (11) 528.206 754.841 611.551

Aandeel in acties van derden (NMF) (12) 118.000 0 118.000

Overige baten  (13) 3.830 3.500 12.157

Totaal beschikbaar doelstelling 680.278 780.841 772.414

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (14)

Transities via milieu & economie

    Uitvoeringskosten projecten 322.312 456.412 283.779

Transities via natuur & economie

   Uitvoeringskosten projecten 354.254 304.275 415.876

Totaal besteed aan doelstellingen 676.566 760.687 699.655

Werving baten 6.203 4.500 7.887

Beheer en administratiekosten *) 0 0 0

Totaal besteed aan doelstelling 682.769 765.187 707.542

Overschot  (+) / tekort (-) -2.491 15.654 64.872

680.278 780.841 772.414

Overschot / tekort is toegevoegd (+) / onttrokken (-) aan 

- Continuïteitsreserve 9 14.413

- Reserve activa bedrijfsvoering 9.007

- Bestemmingsreserve "Scholingsfonds" -2.345

- Bestemmingsreserve "Communicatie" 0

- Bestemmingsreserve "Reserve automatisering" 15.000

- Bestemmingsreserve "Duurzame energie" 18.295

- Bestemmingsreserve "Nacht van de nacht" -2.500 5.500

- Bestemmingsreserve "Promotiecampagne" 5.000

-2.491 64.870

*) De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van de kosten een uniforme systematiek die

gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de 

Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk

gemaakt in de bijlage Toelichting Lastenverdeling, maar worden in de staat van baten en lasten volledig toege-

rekend aan de doelstellingen.

 

In 2015 is 86% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties

afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.  
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Toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting 
 
Het grootste verschil tussen de begroting en de werkelijke gerealiseerde cijfers wordt veroorzaakt door de 
posten personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten.  
 
Vanaf 1 april 2014 is de directeur van de ZMf gedeeltelijk teruggetreden aangezien de pensioengerechtigde 
leeftijd bijna is bereikt. De directie heeft besloten vanaf 2014 het aantal uren af te bouwen. De 
salariskosten nemen hierdoor af. Het maandelijkse tekort wordt aangevuld middels een uitkering voor 
vervroegd pensioen waarvoor een kortlopende schuld is gevormd. In 2015 is er een nieuwe directeur 
aangesteld. De pensioenlasten zijn te ruim begroot. Het aantal FTE bedraagt 7,92 (in 2014: 7,36).  
 
Daarnaast is er in 2015 € 28.000 aan ziekengeld uitgekeerd voor werknemers die langdurig ziek zijn 
geweest. Vooraf is hier in de begroting geen rekening mee gehouden.  
 
De huisvestingskosten zijn mede door de verhuizing naar Middelburg verminderd. De huishoudelijke kosten 
zijn bijna helemaal komen te vervallen doordat er geen huismeester meer wordt betaald. 
 
De kantoorkosten zijn hoger dan begroot; dit wordt veroorzaakt door de hertoetsing van het CBF-keurmerk 
en de afkoop van de telefooncentrale in het vorige pand in Goes.  
 
De bestuursleden ontvangen voor de gemaakte kosten een onkostenvergoeding. Deze blijft onder de  
vastgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar. 
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Fondsen Milieu & Natuur & Beheer en Totaal Begroot Totaal

werving Economie Ecomie administratie 2015 2015 2014

Personeelskosten 2.883 149.832 164.681 226.766 544.162 622.696 503.949

Huisvestingskosten 186 9.644 10.600 14.596 35.026 50.392 40.172

Kosten publiciteit 93 4.852 5.333 7.343 17.621 22.500 19.889

Kantoorkosten 203 10.541 11.586 15.954 38.283 29.358 30.503

Algemene kosten 121 6.287 6.910 9.515 22.833 35.895 38.202

Kosten groene en grijze ruimte/indirect 0 0 0 0 0 0 0

Directe materiaalkosten 132 6.840 7.518 10.352 24.842 20.000 74.826

Subtotaal 3.618 187.996 206.627 284.527 682.768 780.841 707.542

Verdeling beheer en administratie 2.585 134.316 147.627 -284.527 0

Totaal kosten 2015 6.202 322.312 354.254 0 682.768 780.841 707.542

%-kosten toerekening 2015 0,9% 47,2% 51,9%

Totaal uitvoeringskosten 2014 7.886 283.779 415.876 707.542

%-kosten toerekening 2014 1,1% 40,1% 58,8%

direct productieve uren 2015

  fondsenw erving 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

  beheer en administratie 0,0 0,0 0,0 4.719,0 4.719,0

  projecten  (incl. (niet declarabele acquisitie-uren) 0,0 3.027,0 3.398,0 0,0 6.425,0

  beleidsbeïnvloeding 0,0 91,0 29,0 0,0 120,0

60,0 3.118,0 3.427,0 4.719,0 11.324,0

direct productieve uren 2014

  fondsenw erving 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

  beheer en administratie 0,0 0,0 0,0 5.745,0 5.745,0

  projecten  (incl. (niet declarabele acquisitie-uren) 0,0 2.098,0 3.129,0 0,0 5.227,0

  beleidsbeïnvloeding 0,0 61,0 35,0 0,0 96,0

60,0 2.159,0 3.164,0 5.745,0 11.128,0

Kostentoerekening

De kosten w orden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de urenregistratie.

Kengetallen

1) % Kosten uit eigen fondsenw erving ten opzichte van baten uit eigen fondsenw erving bedraagt 20,5% (2014: 25,7%).

De CBF-richtlijnen geven een norm aan van maximaal 25%. 

2) % Besteed aan doelstellingen ten opzichte van totale lasten (voor verdeling Beheer & Administratie) bedraagt 41,7% (2014: 47,8%).

De interne norm die hiervoor is vastgesteld bedraagt 60%. 

3) % Kosten Beheer & Administratie (voor verdeling) ten opzichte van de totale kosten bedraagt 44,8% (2014: 51,6%).

De interne norm die hiervoor is vastgesteld bedraagt 40%. 
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Vrij besteedbaar vermogen 
Binnen het vrij besteedbaar vermogen heeft de ZMf een reservefonds (continuïteitsreserve) ingericht dat 
dient als calamiteitenfonds voor bijvoorbeeld een sociaal plan in het geval van liquidatie. Het hiervoor te 
reserveren bedrag is gebaseerd op de kantonrechterformule. 
 
De bestemmingsreserves zijn voor 2015 niet bepaald.  
 
Norm kosten beheer en administratie 
De norm voor beheer en administratie is voor de ZMf vastgesteld op 40%. Dit percentage is vastgesteld aan 
de hand van de ervaringsgegevens van deze kosten uit het verleden. De kosten voor beheer en 
administratie betreffen de medewerkers die indirecte activiteiten verrichten, zoals bestuur, secretariaat, 
telefonist en administratie. Ook de indirecte uren van medewerkers die voor projecten werken, worden 
hieronder gerekend. Daarnaast worden de overheadkosten meegerekend, zoals de huisvestingslasten en de 
algemene lasten. In 2015 wordt met 44,8% de norm niet gehaald. De ZMf heeft voor de komende jaren 
opnieuw het doel om de norm voor beheer en administratie naar beneden bij te stellen door alle 
medewerkers meer directe uren te laten maken op projecten. 
 
Accountantsverklaring 
De accountantsverklaring is te vinden op de volgende pagina’s.  
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Bestuur 
 

1. Verantwoordingsverklaring ZMf 
 

 Algemeen 
De leden van het Algemeen Bestuur van de ZMf hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij 
aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van toezicht houden 
gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring hebben zij ook 
onderschreven dat de ZMf steeds streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop de 
beschikbare middelen worden besteed. Tevens staat in deze verklaring, dat er gestreefd wordt naar 
optimale informatieverschaffing aan en communicatie met belanghebbenden. En ten slotte hebben 
alle bovengenoemde personen hun relevante nevenfuncties opgegeven en aangegeven dat zij 
onderling geen familie- en/of vergelijkbare relaties onderhouden en ook geen bestuurs- of 
toezichtfunctie vervullen of in dienst zijn bij een organisatie die statutair of financieel aan de ZMf 
verbonden is. 

 
Ten minste vier en ten hoogste zeven bestuursleden zijn afkomstig van aangesloten lidorganisaties en 
ten minste vier en ten hoogste zes uit lid-zijnde natuurlijke personen. Alleen natuurlijke personen 
kunnen tot bestuurslid worden benoemd.  
De benoeming van bestuursleden gebeurt door de Algemene Ledenvergadering. Voor benoeming tot 
bestuurslid is vereist dat de kandidaat, al dan niet lid van de vereniging, het doel van de vereniging 
onderschrijft en als bestuurslid aan het bereiken van het doel wil bijdragen. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester alsmede de vicevoorzitter, worden door de 
ledenvergadering in functie gekozen. 
De benoeming van bestuursleden is telkens voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden zijn 
éénmaal direct herbenoembaar.  

 
 Toezicht houden  

In de statuten van de ZMf is geregeld dat de taak van toezicht houden door 
het Algemeen Bestuur wordt vervuld. De uitvoering van het beleid is in 
handen van de directie. Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer vijf 
keer per jaar over alle relevante financiële- en beleidszaken. Het AB besluit 
over alle meerjarenbeleidplannen en werkplannen. Het AB keurt ook de 
begroting en de jaarrekening goed (die door de directie is voorbereid). Het 
Algemeen Bestuur stelt de directeur aan en de voorzitter en secretaris 
voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hem. Bij vacatures in het 
Algemeen Bestuur wordt gezocht naar mensen uit verschillende 
deelgebieden en organisaties van natuur en milieu met uiteenlopende 

vaardigheden en competenties. Op de vergaderingen van het AB wordt ten minste één keer per jaar 
het eigen functioneren besproken. Over het functioneren in 2015 is wegens andere prioriteiten nog 
niet aan de orde gekomen. 
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Het Dagelijks Bestuur evalueert elk jaar het functioneren van de directeur. 2015 was het overgangsjaar 
van directeur Tjeu van Mierlo naar Marc Argeloo.  
Tjeu van Mierlo trad terug na ruim 25 jaar directeur te zijn geweest. Hij blijft nog tot september 2016 
aan de ZMf verbonden als adviseur Economie & Duurzaamheid om zijn netwerk en kennis te 
behouden voor de organisatie en over te dragen aan de nieuwe directeur. Net als voorgaande jaren is 
ook dit jaar weer door een delegatie van het bestuur een evaluatiegesprek gevoerd met Tjeu, en wel 
in maart 2015. 
Per 1 april 2015 trad Marc Argeloo in dienst als opvolger van Tjeu van Mierlo. Gedurende het hele jaar 
zijn er diverse tussentijdse gesprekken gevoerd met verschillende bestuursleden om zijn functioneren 
te monitoren.  
 
In het Dagelijks Bestuur worden personele zaken besproken. Die komen niet aan de orde in het 
Algemeen Bestuur. Verder wordt het Dagelijks Bestuur door de directeur geconsulteerd over zaken die 
betrekking hebben op de uitvoering en voortgang van het werkplan en worden strategische 
onderwerpen, die behandeld worden in het Algemeen Bestuur, voorbesproken en daarmee 
voorbereid. 
 
Jaarlijks wordt op de Strategiedag het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen bepaald. Dit 
resulteert in een meerjarenbeleidsplan (voor een periode van vier jaar). Het meerjarenbeleidsplan 
wordt uitgewerkt in een werkplan voor het volgende jaar door de directeur en zijn staf. 
Dit werkplan wordt besproken in het Dagelijks Bestuur, vervolgens in het Algemeen Bestuur en ten 
slotte gepresenteerd aan de ledenvergadering. 
Ideeën (bouwstenen) voor de beleidsplannen worden verzameld, o.a. in de regiovergaderingen met de 
achterban en op speciaal belegde bijeenkomsten waar ‘zware’ onderwerpen met diepgang worden 
besproken. 
Zo draait deze beleidscyclus, inclusief evaluatie, elk jaar rond. 
  

 Besteding van middelen 
Het Algemeen Bestuur wordt vier keer per jaar tussentijds op de hoogte gesteld van de inhoudelijke 
en financiële voortgang (kwartaalrapportages). De begroting en jaarrekening worden jaarlijks 
vastgesteld door het AB. De leden van het AB worden voorafgaand aan de vergaderingen door middel 
van kwartaalberichten op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering 
van het beleid, van knelpunten en bijstellingen. Deze kwartaalverslagen worden op de AB-
vergaderingen besproken. Met deze verslaglegging wordt door de directie verantwoording afgelegd 
aan het bestuur. 

 
 Omgaan met belanghebbenden 

 Steeds meer belanghebbenden (donateurs, belangstellenden, organisaties, leden) melden zich aan 
voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de ZMf. Hiermee stellen wij betrokken burgers op de 
hoogte van het werk van de ZMf. De website van de ZMf wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt met 
actuele informatie.  
 

Net als in voorgaande jaren is in 2015 in alle regio’s van onze provincie 
overleg gevoerd met de achterban. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, dus 
voor leden en niet-leden. We nodigen leden nadrukkelijk uit introducés mee 
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te nemen. We merken dat dit een goede manier is om mensen te betrekken bij ons werk. 
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland (een grote subsidiegever) ontvangen jaarlijks een werkplan, de 
begroting en de jaarrekening. Tevens worden jaarlijks met de Provincie resultaatafspraken gemaakt. 
Plannen en afspraken worden besproken op het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke 
gedeputeerde. Met alle relevante gedeputeerden wordt periodiek gesproken. Subsidiegevers die 
projecten financieren, worden afhankelijk van afspraken en subsidievoorwaarden door middel van 
tussentijdse- en eindrapportages en financiële overzichten op de hoogte gehouden.  
 
Leden en donateurs van de ZMf ontvangen drie maal per jaar het ledenmagazine Wantij. Donateurs en 
leden ontvangen tevens de Successenkrant waarin elk jaar in januari wordt teruggeblikt op het 
achterliggende jaar. We ontvangen hierover veel positieve reacties. De Successenkrant wordt ook 
ingezet in onze gesprekken met diverse andere belanghebbenden. 

 In 2015 zijn we gestart met het sturen van Wantij en de Successenkrant naar anderen dan alleen 
leden. Zo betrekken we bedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke politiek meer bij ons werk. 
 
De ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de 
provincie Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. 
De coördinerende werkzaamheden van de ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal 
overleg met de afzonderlijke organisaties. 
 

De ZMf heeft sinds jaar en dag een vragen- en klachtenprocedure. Klachten 
en vragen zijn belangrijke signalen voor de ZMf. Personen die contact 
opnemen, zijn gemotiveerd om ons iets te laten weten en doen moeite door 
te schrijven of te bellen. De ZMf kan met die informatie zaken verbeteren, 
inhoudelijke discussie aanscherpen of weten wat er binnen de organisatie 
eventueel is misgegaan.  

De ZMf gaat zorgvuldig om met de klachten en vragen die haar bereiken. Klachten dienen altijd door 
de medewerkers zelf afgehandeld te worden. Bij vragen kan zo nodig worden doorverwezen naar 
andere organisaties als de kennis hiervoor niet binnen de ZMf aanwezig is. 
In 2015 ontving de ZMf via brief, e-mail en telefoon 44 vragen die individueel zijn geregistreerd.  
 
De vragen- en klachtenprocedure kan bij het secretariaat van de ZMf worden opgevraagd: info@zmf.nl 
of telefoon 0118 654180. 
 

2. Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en nevenfuncties 
Op 31 december 2015 bestond het Algemeen Bestuur van de ZMf uit de volgende personen.  
 
Jan van Seters, voorzitter: 2e termijn vanaf november 2011; aftredend per november 2016 

 lid Clientenraad verpleeghuis Ter Schorre (SVRZ) in Terneuzen 
 

Richard Geevers, penningmeester: in bestuur vanaf juni 2015 
 DC Dredging, Breskens 

  

mailto:info@zmf.nl
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Gert de Groot: in bestuur vanaf november 2008; 2e termijn per november 2013 
 Beheerder Vereniging Natuurmonumenten, eenheid Deltakust. 

 
Loes de Jong: in bestuur vanaf november 2008; 2e termijn per november 2013 

 Senior adviseur Rijkswaterstaat Zee en Delta 
 Freelance fotograaf 

 
Marco Ouwerkerk: in bestuur vanaf november 2008; 2e termijn per november 2013 

 Eigenaar/Directeur Green Leisure (Group). 
 Bestuurslid Zeeuws Klimaatfonds 

 
Walter de Milliano; in bestuur vanaf november 2011; 2e termijn per november 2016 

 Bestuurslid Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen. 
 Plaatsvervangend lid College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

 
Liesbeth Zonnevylle; in bestuur vanaf juni 2013 

 Lid van Raad van Advies IVN 
 

Roel Mooij; in bestuur vanaf november 2014 
 N.v.t. 

 
Femke van den Berg; in bestuur vanaf november 2014 

 Bestuurslid KNNV De Bevelanden 
 Lid Werkgroep Lepelaar 
 Lid klachtencommissie SOS telefonische hulpdienst 

 
Inez Flameling: in bestuur vanaf juni 2015 

 Universitair docent ecologie en mariene biologie, University College Roosevelt 
 

3. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid bestuursleden en directeur 
Conform de statuten van de ZMf ontvangen leden van het bestuur als zodanig geen bezoldiging, 
middellijk of onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging 
gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen zijn in de jaarrekening 
zichtbaar gemaakt en toegelicht. 
 
Tot 1 april 2015 was Tjeu van Mierlo directeur. Zijn salaris bedroeg over de eerste drie maanden van 
2015 € 20.389. 
Per 1 april 2015 trad Marc Argeloo in dienst als directeur van de ZMf. Zijn salaris bedroeg in 2015 € 
55.786. 
 
De directeur van de ZMf ontvangt salaris conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. In het financiële jaarverslag, op te vragen bij het secretariaat van de ZMf, is meer 
informatie te vinden over de bezoldiging van de directie. 
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4. Overzicht nevenfuncties directeur 
De directeur van de ZMf bekleedt geen nevenfuncties.  
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Toekomstparagraaf 
 
Dit jaarverslag vormt de afsluiting van het beleidsplan 2011-2015. In het nieuwe beleidsplan 2016-2020 
(vastgesteld in november 2015) wordt uitgebreid ingegaan ontwikkelingen, en trends in onze omgeving en 
op de positie, rol en prioriteiten van de ZMf. De ZMf put haar kracht uit de sterke positie in het 
maatschappelijk middenveld. Het werken aan een duurzaam Zeeland levert alleen resultaat als we dit 
samen doen met andere belanghebbende partijen. Ook in situaties waar de  gezamenlijke belangen verder 
weg lijken te liggen kiest de ZMf voor het stimuleren van ontwikkelingen en het beïnvloeden van 
besluitvorming. Communicatie en coördinatie zijn daarbij onmisbare instrumenten.  
 
Een ontwikkeling naar duurzaamheid gaat niet vanzelf en vernieuwing kan niet zonder scherpe keuzes. 
Meer dan voorheen moet ook de ZMf keuzes maken. Voor een deel gebeurt dit door projecten te kiezen en 
daarbij externe financiers te zoeken. In het beleidsplan is gekozen voor 5 prioritaire thema’s. 1: Signaleren 
en agenderen; 2: Duurzaam Zeeland; 3: Groen Zeeland; 4: Schoon Zeeland; 5: Positionering en 
communicatie. Voor ieder thema zijn voor het jaar  2016 onderwerpen geselecteerd waar de organisatie 
zich op richt. Deze onderwerpen vormen daarmee het jaarplan 2016.  
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Medewerkers 

 
Het bureau is gevestigd aan de Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg.  
Telefoonnummer: 0118 654180 
E-mail: info@zmf.nl, website: www.zmf.nl 
 
Medewerkers per 31 december 2015: 
 
Staf: (6,56 fte) 
Marc Argeloo  Directeur    margeloo@zmf.nl 
Tjeu van Mierlo  Adviseur Economie & Duurzaamheid tvmierlo@zmf.nl  
Saskia Freericks  Communicatie coördinator  sfreericks@zmf.nl  
Graciëlla van der Heyde Projecten en financiën    gvheyde@zmf.nl  
Lineke Keizer   Managementassistent   lkeizer@zmf.nl  
Aafke Brader  Beleidsmedewerker   abrader@zmf.nl  
Melissa Ernst   Beleidsmedewerker    mernst@zmf.nl  
Ilse Pama   Beleidsmedewerker   ipama@zmf.nl 
Leo Vorthoren  Beleidsmedewerker   lvorthoren@zmf.nl  
 
Secretariaat: (1,56 fte) 
Elly Geelhoed   Secretaresse     egeelhoed@zmf.nl  
Fateme Hashemi  Administratief/secretarieel medewerker  fhashemi@zmf.nl  
Tilly Kats   Administratief/secretarieel medewerker  tkats@zmf.nl  
 
Vrijwilligersbeleid 
De ZMf werkt met een professioneel bureau en met deskundige medewerkers. Steeds vaker proberen we 
betrokken vrijwilligers te betrekken bij het professionele werk. Dat gebeurt door specifieke deskundigheid 

van vrijwilligers in te zetten bij projecten of voor vergunningen en 
bedrijfsprocessen, door een team van vrijwilligers in te zetten voor de realisatie 
van ons blad Wantij en door een groep vrijwilligers te betrekken bij planologische 
onderwerpen, energie- en bedrijvendossiers.  
 
Inmiddels hebben we een steeds vastere structuur waarin onze vrijwilligers 
functioneren. Er is een Bedrijvenwerkgroep waarin een aantal vrijwilligers 
regelmatig bijeenkomt om actuele ontwikkelingen rondom de grote bedrijven in 
Zeeland te bespreken. De deskundigheid van onze vrijwilligers is van grote 

toegevoegde waarde in het werk van de ZMf. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Energie.  

In 2015 hebben we met nauw betrokken, deskundige vrijwilligers, al dan niet lid van de ZMf, het 
Beleidsplan 2016-2020 opgesteld. Op die manier zoeken we verbondenheid met de maatschappij. 

mailto:info@zmf.nl
http://www.zmf.nl/
mailto:margeloo@zmf.nl
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mailto:lkeizer@zmf.nl
mailto:abrader@zmf.nl
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mailto:ipama@zmf.nl
mailto:lvorthoren@zmf.nl
mailto:egeelhoed@zmf.nl
mailto:fhashemi@zmf.nl
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Milieubewust en duurzaam  
De ZMf voert waar mogelijk uit wat zij verkondigt. Zo letten wij erop dat we 
zuinig omgaan met energie (licht uit, computers na werktijd uit e.d.) en zetten 
we de verwarming niet onnodig hoog. In juni 2015 zijn wij verhuisd van Goes 
naar Middelburg. We namen onze intrek in een aantal kantoren van de ZB / 
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (voorheen de Zeeuwse Bibliotheek). 
Hoewel al veel besparingsmaatregelen zijn genomen, zoeken we nog naar 
mogelijkheden om gezamenlijk nog meer te besparen. Op veel plaatsen zijn 

bewegingssensoren geplaatst zodat het licht niet onnodig blijft branden en wordt voor bepaalde delen van 
het gebouw gebruik gemaakt van koele buitenlucht in plaats van een luchtbehandeling. We printen zo min 
mogelijk en proberen zoveel mogelijk digitaal te werken. Als we printen, is het dubbelzijdig en zwart-wit.  
 
Een grote wens van de ZMf is om het gebouw van de ZB klimaatneutraal te maken. We gaan ons verdiepen 
in de mogelijkheden om op het dak zonnepanelen te installeren. 

Waar mogelijk maken we zakelijke reizen met het openbaar vervoer, net als ons woon-werkverkeer.  
 
Onze CO2-uitstoot compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds. 
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Tot slot 
 
In 2016 ontvangen de Natuur en Milieufederaties een bedrag van 2,25 miljoen euro van de Nationale 
Postcode Loterij voor hun werk voor natuur, milieu en landschap in de provincies. De cheque werd 
overhandigd tijdens het Goed Geld Gala in Theater Carré in Amsterdam. De Postcode Loterij maakte daar 
bekend dat zij in 2016 een recordbedrag van 328 miljoen euro doneert aan ruim 100 goede doelen die 
werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland.  
De recordschenking is mogelijk dankzij de 2,7 miljoen trouwe deelnemers: van ieder lot gaat de helft naar 
het goede doel. De Natuur en Milieufederaties worden sinds 1996 gesteund door de grootste goede doelen 
loterij van Nederland. “Wij zijn ontzettend blij met de bijdrage van de Postcode Loterij voor ons werk aan 
een duurzaam en mooi Nederland”, aldus voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en Milieufederaties. 
‘Hiermee kunnen wij veel mooie projecten realiseren. Deelnemers van de loterij bedankt!.’ 
 

  
 
Op de foto van links naar rechts: Sonja Sars (Netwerksecretaris De Natuur en Milieufederaties), Michiel 
Verboven (Managing Director Nationale Postcode Loterij), Corinne Ellemeet (Netwerkdirecteur De Natuur 
en Milieufederaties) en Joris Hogenboom (Voorzitter De Natuur en Milieufederaties).  
Foto: Roy Beusker Fotografie 
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Organisatie 
De ZMf werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. 
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in 
de transitie naar een duurzame samenleving. We 
treden op als aanjager en verbinder. We zoeken 
kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de 
realisatie. Daarvoor kiezen we positie midden in de 
Zeeuwse samenleving, actief, open en integer. 
  
Achterban 
Onze achterban bestaat uit bijna 800 leden en 26 
regionale en in de regio actieve landelijke natuur- 
en milieuorganisaties. 
 
De ZMf is een onderdeel van een brede natuur- en 
milieubeweging in Nederland, waarbij zo’n duizend 
vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. 
 
Lid worden? 
Ook bijdragen aan een mooi en duurzaam Zeeland? 
Dat kan! U bent al lid vanaf 24 euro per jaar. U 
ontvangt dan ook driemaal per jaar ons blad 
Wantij.  
 
Kijk op www.zmf.nl voor meer mogelijkheden. 
 
Op de hoogte blijven? 
Via onze website kunt u zich abonneren op de 
digitale nieuwsbrief. Zo blijft u maandelijks op de 
hoogte van de ontwikkelingen, nieuws en 
projecten van de ZMf. Aanmelden kan op 
www.zmf.nl 
 

 

http://www.zmf.nl/
http://www.zmf.nl/

