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1. Algemene toelichting       
        
Inleiding 
In 2015 heeft de BMF proactief bijgedragen aan transitie in Brabant, onder andere door te werken 
aan projecten op het gebied van voedsel, energie, biodiversiteit en mobiliteit. Daarnaast heeft de 
BMF samen met de achterban hard gewerkt aan het behouden en beschermen van het Brabantse 
buitengebied, schoon en voldoende water en een gezonde leefomgeving voor alle Brabanders.  
Door onze inzet, maar zeker ook om de gestelde doelen d.m.v. draagvlak en bewustwording te 
bereiken, is de BMF zeer regelmatig in het nieuws geweest. Door onze constructieve en soms 
kritische opstelling proactief toe te passen, hebben we de positie van de natuur- en 
milieubeweging in Noord-Brabant verder gestalte gegeven en verstevigd. 
 
Doel             
De activiteiten van de Stichting Brabantse Milieufederatie omvatten:   

 de beoordeling, beïnvloeding of begeleiding van het handelen of nalaten van handelen op  
het gebied van milieuzorg en het milieubeheer, dit alles in de breedste zin van het woord. 

 het initiëren en gaande houden van activiteiten van particulieren en organisaties die zowel 
vrijwillig als professioneel op dit terrein werkzaam zijn.   

        
De Federatie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de 
mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap 
en het milieu in de provincie Noord-Brabant.     
De Stichting streeft dit doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke  
of maatschappelijke overtuiging.      
 
Stichtingsvermogen           
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:    

 het stichtingskapitaal;       
 het Casimir fonds;       
 subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 contributies;       
 alle andere verkrijgingen en baten.      

        
Administratie 
De financiële administratie werd in 2015 gedeeltelijk in eigen beheer gedaan en gedeeltelijk  
via Deba Administraties en Belastingen en Gosens Accountancy en Administraties.   
De salarisadministratie was in 2015 uitbesteed aan Deba Administraties en belastingen te 
Roosendaal. Gosens Accountancy en Administraties uit Breda verzorgde de financiële 
tussenrapportages en het opstellen van de conceptjaarrekening. 
      
Accountantscontrole       
De accountantscontrole wordt uitgevoerd door WITh accountants B.V. uit Alphen aan den Rijn.  
De controleverklaring is in de jaarrekening opgenomen.    
 
Projecten  
In 2015 is ook hard gewerkt om projecten te initiëren en in gang te zetten. Daarmee zijn goede 
resultaten behaald; doelen zijn gerealiseerd, onderzoeken tijdig opgeleverd e.d. Samen met de 
andere 11 provinciale milieufederaties werd door de BMF ook in 2015 met succes verder gewerkt 
aan projecten die de goedkeuring dragen van het CBF en waarvoor de genoemde organisaties 
gelden gebruiken afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Het beschikbare budget is ook 
daadwerkelijk aan de goede doelen besteed.  
 
Duurzaam herkend 
Dit jaar speciaal aandacht voor Duurzaam Herkend, zie hoofdstuk 2. De BMF heeft daarbij drie 
sterren behaald: een mooie score. 
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2. Bestuursverslag 2015 (Algemeen)  
 
2.1 Organisatie  
 
2.1.1 Organisatie structuur 
Deze organisatiestructuur van de BMF bestaat uit een Raad van Toezicht, een 
directeur/bestuurder, de Raad van Aangeslotenen en het BMF-bureau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Raad van Aangeslotenen is de vertegenwoordiging van de 106 aangesloten groepen.  
Zij hebben een adviesrecht naar de Raad van Toezicht.  
Deze Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan. Zij stuurt de directeur/bestuurder aan,   
die vervolgens het BMF bureau aanstuurt. De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding.  
 
De bestuurlijke opzet van de BMF is conform CBF vereisten.  
 
2.1.2 Raad van Toezicht / Bestuur  
 
In de Raad van Toezicht hadden de volgende leden zitting per 1 januari 2015: 

 de heer V. Snels (voorzitter); taakgebied communicatie; 
 de heer E. Thoolen, taakgebied financiën, vicevoorzitter; 
 mevrouw M. Hendrikx, taakgebied de achterban; 
 de heer H. Teusink, taakgebied personeelsmanagement; 
 de heer K. Gort, taakgebied nieuwe achterban. 

 
De directeur/bestuurder is de heer N. Verdaasdonk. 
 
Het schema van aftreden is besproken in december 2015 ter vaststelling op 4 januari 2016 en is 
als volgt: 
 

 

Raad van 
Toezicht 

Raad van 
Aangeslotenen 

Directeur / 
bestuurder 

BMF-bureau 
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De leden van de Raad van Toezicht hadden de volgende andere (neven)functies:  
 
Vincent Snels 

 Voorzitter Stichting Schone Paden www.schonepaden.nl  
 Lid duurzaamheidsplatform Wildgroei te Vught 
 Penningmeester Coöperatieve Vereniging Het Groene Woud U.A. www.hetgroenewoud.com  
 Initiatiefnemer Kenniscentrum Markt en Overheid www.k-mo.nl  
 Eigen bedrijf, Minos & Twisk BV, www.minos-twisk.nl 
 en Jiminy BV 
 Secretaris Energiecoöperatie VET-Vught U.A. www.vet-vught.nl  
 Voorzitter Raad van Commissarissen Verenigde Energiecoöperaties Noord Brabant U.A. 
www.vecnb.nl  

 
Ernst Thoolen 

 Voorzitter Stichting Exploitatie WKC Hooydonkse Watermolen 
 Bestuurder E.M.M. Thoolen BV 
 Lid adviesraad Molenstichting Noord-Brabant 
 Bestuurslid voedselbank Bladel - functiegebied: Intake 

 
Mieke Hendrikx 

 Voorzitter Biodiversiteitsteam Hilvarenbeek 
 Presentatie 2 radioprogramma’s VLOH 
 Mede-organisator Repaircafe 'Wij Wel '  
 Vrijwilliger Philips Health Care 
 Randstad Best 
 Administratie bedrijf partner C. Hendrikx 
 Redactiemedewerkster blad ‘De Uitstraling’ 
 Gastverblijf air BNB in oprichting 

 
Henk Teusink 

 Lid van de burgerparticipatieraad Cuijk  
 Voorzitter van de kunstadviescommissie. gemeente Cuijk 

 
Kasper Gort  

 Manager bij Maatschap oogheelkunde ADRZ/ZorgSaam 
 Eigenaar van bedrijf Buitengemeen 

 
Nol Verdaasdonk (directeur, bestuurder BMF) 

 Lidmaatschap van de Rlg Brabant (voorheen POC).  
 
De Raad van Toezicht is in 2015 vier maal regulier bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er 
bijeenkomsten geweest vanuit de RvT of waar de RvT aanwezig is geweest om zich te laten 
informeren, advies te geven of ondersteuning te leveren. De RvT heeft bijzondere aandacht 
geschonken aan: 

 verbeteren van het werkplan; 
 versterken van de relatie met de aangesloten groepen; 
 het voorzien in risico’s die kunnen optreden; 
 adviseren van het bestuur op het terrein van financieel beheer, toekomstige taken van de 
federatie en de personele inrichting van de federatie. 
 

De RvT heeft een werkgroep ingesteld met als doel het onderzoeken van de behoefte aan 
communicatie tussen bureau en aangesloten groepen en aangesloten groepen onderling.  
De werkgroep staat vanuit de RvT onder leiding van Mieke Hendrikx, bijgestaan door  
Vincent Snels. Aan de werkgroep nemen vanuit de aangesloten groepen diverse personen deel.  
De werkgroep wordt vanuit het BMF bureau ondersteund. 
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Mieke Hendrikx was als vertegenwoordiger namens de RvT afgevaardigd in het RvT van de  
landelijke Federatie van Milieufederaties (NMF). Deze opzet is in de loop van 2015 gewijzigd: de 
NMF heeft een eigenstandige RvT gekregen, zonder het afvaardigingsmodel vanuit de 
deelnemende provinciale federaties. Vandaar dat zij is gestopt in de landelijk RvT.  
 
Verschillende leden van de RvT hebben bijeenkomsten op het werkterrein van de BMF 
bijgewoond. Ook hebben zij gesprekken gevoerd en contact gehad met verschillende aangesloten 
groepen om zich ook op die manier op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen. 
 
In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten van de RvT met de medewerkers geweest.  
In deze bijeenkomsten is er nader kennis gemaakt en open gesproken over de werkzaamheden  
en veranderingen. De medewerkers kunnen van de kennis en relaties van de leden van RvT 
gebruik maken en hebben hulpvragen bij hen weggelegd. 
 
Ernst Thoolen, portefeuillehouder Financiën, heeft in 2015 per kwartaal overleg gevoerd met de 
directie over het tot dan toe gevoerde en gerealiseerde financiële beleid. Hij zit een 
auditcommissie voor die toezicht op het financieel beleid en beheer voert en de RvT adviseert. 
 
Henk Teusink (portefeuille personeelszaken) en Vincent Snels hebben zich in 2015 gebogen over 
de opvolging van de directeur/bestuurder. Zij hebben het profiel geactualiseerd en een procedure 
opgesteld. In 2016 zal de procedure en selectie worden uitgevoerd. Naast de RvT is ook de Raad 
van Aangeslotenen alsook het personeel van de BMF betrokken.  
 
De RvT heeft in 2015 de Raad van Aangesloten om advies gevraagd over het werkplan 2015. 
 
In 2015 is een nieuw beleidsplan tot stand gebracht in samenwerking met RvT en RvA.  
Het CBF heeft daarover een positief advies uitgebracht.  
 
2.1.3 Bezoldiging directie en Raad van Toezicht 
Directeur/bestuurder is de heer Nol Verdaasdonk. Hij heeft de dagelijkse leiding over de 
organisatie. Hij is sinds 1 oktober 2011 officieel in dienst getreden, daarvoor was hij middels een 
detacheringsovereenkomst sinds 1 januari 2010 interim-directeur. 
 
Het bruto jaarsalaris is conform provinciale schaal 13.  
 
Voor 2015 zijn de cijfers geweest: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

In 2015 zijn er geen kosten voor de Raad van Toezicht geweest. Zij ontvangen geen bezoldiging. 
Aan de RvT-leden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
2.1.4 Raad van Aangeslotenen 
De Raad van Toezicht en de directie heeft zich in 2015 ingespannen om de Raad van 
Aangeslotenen als zelfstandig functionerend adviesorgaan actief te krijgen. Tot dan toe nam het 
BMF bureau de organisatie op zich. Er hebben zich een aan aantal leden van de aangesloten 
groepen gemeld, die dit op zich wil nemen.  

De Raad van Aangeslotenen vertegenwoordigt alle aangesloten groepen en betalende supporters 
van de Brabantse Milieufederatie. Minimaal één keer per jaar is er een officiële RvA-vergadering 
waar aangeslotenen groepen en betalende supporters voor worden uitgenodigd. De aanwezigen 
vormen samen de Raad van Aangeslotenen. 



Jaarverslag 2015 Brabantse Milieufederatie  

 

9 
 

 
De Raad van Aangeslotenen kan de directeur en Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd 
adviseren en heeft inspraak in de werkzaamheden van de Brabantse Milieufederatie. Zo wordt 
bijvoorbeeld het werkplan alsook beleidsplan aan de Raad van Aangeslotenen voorgelegd. 

Het dagelijks bestuur van de Raad van Aangeslotenen wordt gevormd door: 
 Theo Bouwman (voorzitter) 
 Alexander van Dort 
 Rogier Hörchner 
 Marius Aalders 

 
2.1.5 BMF Bureau 
Alle beleidsmedewerkers werken in een team onder coördinatie van de intern coördinator  
(Arianne Vijge).  
 
Interne organisatie BMF-bureau 
 
Schema 1: organigram BMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.6 Personeel 
In totaal werkten ultimo 2015 naast de directeur 9 beleidsmedewerkers en 3 inhoudelijke 
vrijwilligers. 3 medewerkers en 3 vrijwilligers werken in de bedrijfsvoering.  
Er zijn een tweetal werkervaringsplaatsen geweest voor communicatie.  
Nagenoeg iedereen werkt parttime. De capaciteit bedraagt gemiddeld over 2015 12,0 FTE. 
 
De verdeling man/vrouw was voor alle medewerkers in 2015: 58% man: 42% vrouw. Deze 
verhouding is net omgedraaid in vergelijking met  2014.  
 
De leeftijdsverdeling zag er voor alle medewerkers in 2015 als volgt uit: 

Beleidsmedewerkers 
incl. communicatie 
 
Coördinatie:  
Arianne Vijge 
 
 

Inhoudelijke agenda:  
biodiversiteit, klimaat en 
nutriëntenkringloop en 

achterban 

Bedrijfsvoering/staf 
 
Coördinatie:  
John Vermeer 
 
ICT, Secretariaat, HR 

Directeur 
Nol Verdaasdonk 

Vrijwilligerspoule  
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Leeftijd 2015  2014
20-30 jaar 1 8% 1 6%
30-40 jaar 2 15% 4 25%
40-50 jaar 1 8% 1 6%
50-60 jaar 7 54% 7 44%
 60 jaar 2 15% 3 19%

Totaal 13 100% 16 100%
 
 

 
 
Uit de grafiek valt af te lezen dat het beleid om te verjongen sinds 2013 zich heeft voortgezet.  
De categorie boven de 60 jaar is kleiner geworden. Wel zie je de groep tussen 50 en 60 jaar 
groeien. We sturen bewust op verjonging om zo aansluiting te blijven houden bij jonge 
doelgroepen.  
 
De vrijwilligers ontvangen per maand de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding.  
 
Diverse stagiaires zijn in 2015 begeleid. Zij hebben opdrachten uitgevoerd op het gebied van 
Voedsel en Samentuinen, Voedselbossen, Communicatie, Duurzame energie, Kringlopen en 
Water.  
 
Gedurende 2015 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 7,26%  (2014: 9,99% 2013: 14,59%, 2012: 
13,68%). Gelukkig zien we het ziekteverzuim percentage dalen over de afgelopen jaren.  
Indien we langdurige zieken en zwangerschapsverlof hierin corrigeren, bedroeg het 
ziekteverzuimpercentage 1,02% (2014: 1,58% 2013: 1,65%, 2012: 2,14%).  
De norm bedraagt 2,5%. Als we deze 1,02% hanteren als verzuimpercentage, dan zien we dat  
we als BMF een erg laag verzuimpercentage hebben. 
 
We hebben in 2015 te maken gehad met 1 langdurig zieke medewerker vanwege een auto 
ongeval, van wie we eind 2015 afscheid hebben moeten nemen.   
 
In 2015 bedroeg het declarabiliteitspercentage voor de gehele organisatie 60,44%  (na correctie  
op ouderschapsverlof en langdurig ziekte).  
  
Voor het jaar 2016 is het begrote percentage: 66,99%. 
 
2.1.7 Het effect van de bezuinigingen op werkorganisatie en takenpakket BMF  
De BMF heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de verwachte terugloop in financiën.  
Een gedeelte van de bezuinigingen zijn opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen, 
maar ook door afscheid te nemen van werknemers met een vast contract.  

 2015 2014 

% vrouw 46% 56%

% man 54% 44%
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We zien een teruggang van de gemiddelde personeelsbezetting van 15,6 fte in 2011 naar 12,0 fte 
in 2015. Na het eerste kwartaal 2014 ontstond een kentering in de jarenlange terugloop van het 
aantal werknemers. Vanwege extra opdrachten kon het werknemersbestand gelukkig weer worden 
uitgebreid. We hopen deze stijging ook in 2016 vast te kunnen houden.  
 
2011 gemiddeld 15,6 
2012 gemiddeld 12,7 
2013 gemiddeld 11,1 
2014 gemiddeld 11,5 
2015 gemiddeld 11,2 (begroot)   
2015 gemiddeld 12,0 (gerealiseerd) 
2016 gemiddeld 10,3 (begroot)  
 
2.1.8 Automatisering en digitalisering 
Aucuba BV beheert onze externe automatiseringsomgeving naar tevredenheid.  
 
Ook is de professionalisering en efficiency van de medewerkers verder verbeterd door het gebruik 
van iPhones en inzet op iPads. Alle beleidsmedewerkers hebben nu een iPad, zodat ze efficiënter 
kunnen werken.  
 
De BMF streeft naar een verdere digitalisering van de informatiestromen.  
Dit is geen doel op zich, maar daar waar een efficiency- en effectiviteitsslag behaald kan worden, 
zal de BMF proberen hierbij een voordeel te behalen.  
 
Voor de interne communicatie is gestart met Yammer. Dit gratis pakket van Microsoft wordt ook 
gebruikt bij andere organisaties zoals de Provincie.  
 
Per 1 januari 2014 is gestart met Exact Online voor de financiële ondersteuning. De functionele 
mogelijkheden van dit pakket zijn we gedurende het jaar steeds beter gaan inzetten. In 2015 is 
overgegaan naar een projectadministratie. 
 
Voor 2016 gaan we onderzoeken of we TimeTell (tijdschrijfsysteem) kunnen koppelen aan Exact 
Online. Nu geschiedt de overname van de gegevens vanuit TimeTell nog handmatig.  
 
2.1.9 Fondsenwerving 
In 2015 waren 106 groepen aangesloten bij de BMF. Er hebben zich wel enkele groepen 
afgemeld, maar gelukkig ook weer aangemeld.  
 
Afgemeld hebben: 

 Stichting Belangen Buitengebied Steenbergen 
 Stichting Tilburg Duurzamer 
 Stichting Tegengas Rooi 

 
We verwelkomen dit jaar:  

 Vereniging 380kVOosterhoutNee (april 2015) 
 Stichting van Gol Naar Beter ( oktober 2015) 
 IVN Helmond (oktober 2015) 
 Milieudefensie Eindhoven (oktober 2015) 
 Stichting Proeftuin 040 (oktober 2015) 

 
Zij betalen een jaarlijkse contributie van € 40 per jaar.  
Daarnaast hebben diverse donateurs € 5.661 bijgedragen: een stijging met €1.000 ten opzichte 
van 2014. Deze toename komt doordat steeds meer supporters ook het werk van de BMF met een 
maandelijkse donatie steunen. Daarnaast hebben we drie donateurs die via een notariële acte een 
schenking doen.   
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Ook is een aantal gratis diensten verworven vanuit de Beursvloer Tilburg, zoals : 

 een advies over de BMF arbeidsvoorwaarden;  
 de nieuwe contracten vanuit de belastingdienst voor inhuur ZZP-ers, die vanaf 1 april 2016 
gaan gelden; 
 hoe om te gaan met Google Grants voor promotie van onze website; 
 het ‘gratis’ vormgeven van onze nieuwe support flyer. 
 

Intern wordt de BMF-gedragscode gevolgd. Deze gedragscode is gebaseerd op de CBF-code.  
 
De Raad van Toezicht heeft de bedoeling om de financieringsmogelijkheden uit te breiden naar 
meerdere fondsen, subsidiegevers en sponsoren. 
Ook worden projectvoorstellen bij nieuwe partijen neergelegd ter financiering. Voorbeelden hiervan 
zijn: Prins Bernard Cultuurfonds, Streekrekening Het Groene Woud, Woningbouwcorporaties.  
 
In 2014 zijn we gestart met het traject Friendraising, waarbij individuele personen supporter 
kunnen worden van de BMF. Zij kunnen aangeven of ze actief willen meedenken voor de 
verschillende interessegebieden van de BMF. Ook kunnen ze maandelijks via een machtiging een 
donatie doen.  
Begin 2015 is deze actie gelanceerd via de nieuwe website en de eerste resultaten waren hoopvol: 
binnen drie weken 80 supporters waarvan 10 die maandelijks gaan doneren.  
Eind 2015 hebben we zo’n 200 supporters weten te verbinden aan de BMF, waarvan 20% 
maandelijks een donatie doet.  
 
Ook zijn er steeds meer donaties via periodiek schenken.  
 
In 2016 zal de BMF starten met vrienden van de BMF, waarbij we nieuwe vormen van financiering 
voor de BMF tot stand gaan brengen.     
 
2.1.10 Activiteitenfonds  
 
Begin 2015 hebben we het activiteitenfonds ingesteld. Onze achterbangroepen en supporters 
kunnen voor projecten een aanvraag indienen voor een geldelijke ondersteuning.  
De Raad van Toezicht kent per vergadering een of twee aanvragen toe.  
 
In 2015 zijn de volgende vier aanvragen gehonoreerd: 
 

 
 
Voor 2016 is een storting voorzien in dit activiteitenfonds van €5.000. Dit biedt ook in 2016  
mogelijkheden aan burgerinitiatieven om een bijdrage aan te vragen.   
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2.1.11 Duurzaam Herkend: wat doet de BMF zelf aan duurzaamheid?  
 
De BMF heeft in samenwerking met diverse partners een scan ontwikkeld voor het MKB om de 
duurzaamheid te meten en tegelijk mogelijkheden aan te reiken voor verbetering. 
 
Zie hiervoor de site www.duurzaamherkend.nl  
 
Enkele beelden van deze site: 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
In het najaar van 2015 heeft de BMF deze scan ook laten uitvoeren op haar eigen 
werkzaamheden en bedrijfsvoering. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in drie sterren, de hoogste 
score tot nu toe. Een compliment voor onze organisatie!   
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is om actief te communiceren in het 
jaarverslag over de duurzame activiteiten die de BMF uitvoert.  
 
In principe zijn alle projecten en activiteiten die de BMF uitvoert gericht op het realiseren van haar 
missie: een groen, mooi en duurzaam Brabant. Daarmee is de BMF intrinsiek duurzaam wat haar 
output betreft. Maar ook wat haar bedrijfsvoering betreft, probeert de BMF zo duurzaam mogelijk te 
handelen.  
 
Het duurzame handelen zit bij de BMF-ers vooral tussen de oren en is minder in documenten en 
meetsystemen vastgelegd. Bij nagenoeg alle handelingen vragen wij ons af hoe duurzaam is dit en 
kunnen we het nog duurzamer doen.  
 
Een aanbeveling uit het rapport is dan ook om meer zaken vast te leggen, zodat het ook 
overdraagbaar wordt naar bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Deze actie is inmiddels uitgevoerd. 
Er is inkoopbeleid vastgelegd, waarin de duurzame aanpak beschreven staat.  
 
Een fragment uit het eindrapport: 
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De scan meet meerdere criteria en onderwerpen. Onderstaand figuur geeft aan welke criteria zijn 
gemeten en hoe de BMF daarop scoort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk kregen wij de waardering van drie 
sterren, de hoogste score tot nu toe.  
 
 
 
 
 
 
In het rapport staan diverse aanbevelingen om naar het hogere niveau met vier sterren te gaan. 
Komend jaar gaan we kijken welke we daarvan ter hand gaan nemen. 
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3. Inhoudelijk verslag BMF activiteiten 2016  
 
In de inhoudelijke verantwoording van het werkplan van de BMF wordt onderscheid gemaakt in 
activiteiten vanuit de reguliere subsidie van de provincie Noord-Brabant (H3) en extern 
gefinancierde projecten (H4).  
 
3.1 Overzicht urenverantwoording activiteiten uit reguliere subsidie  
Deze paragraaf start met een overzicht van alle geplande en werkelijk gemaakte reguliere uren.  
 

Beleidscluster Ruimte Geplande Uren Gerealiseerd Verschil 

Natuur, landschap en biodiversiteit 425 390 -35 

Ruimte en water 500 478 -22 

Infrastructuur 575 919 +344 

Beleidscluster Landbouw Geplande Uren Gerealiseerd Verschil 

Systeemvernieuwing 700 1425,5 +725,5 

Beperken huidige knelpunten 100 224 +124 

Gezond en duurzaam voedsel 240 146,5 -93,5 

Beleidscluster Energie Geplande Uren Gerealiseerd Verschil 

Sociale Innovatie 250 963,5 +713,5 

Duurzame mobiliteit 200 288,5 +88,5 
Vliegwielen Geplande Uren Gerealiseerd Verschil 

Vliegwiel Agro-ecologie 300 187,5 -112,5 

Vliegwiel Stad en Klimaat 100 30,5 -69,5 
Achterban  Geplande Uren Gerealiseerd Verschil 

Ondersteuning achterban 175 231 +56 

Nieuwe achterban 150 289 +139 

Communicatie 400 671 +271 

Politiek 100 221 +121 

Algemeen 500 704 +204 

    

Subtotaal  regulier 4715 7169 +2454 
Herijking EHS, natuurnetwerk 
Brabant 106 109,5 +3,5 

    

Totaal aantal uren 4821 7278,5 +2457,5 
 
Een drietal posten in het reguliere werkplan zijn fors overschreden, namelijk infrastructuur bij 
beleidscluster Ruimte, systeemvernieuwing bij beleidscluster Landbouw en sociale innovatie bij 
beleidscluster Energie. Bij de post infrastructuur is de overschrijding met name te verklaren door 
intensieve activiteiten begin 2015 met betrekking tot de Ruit om Eindhoven. De overschrijdingen 
op de posten systeemvernieuwing en sociale innovatie zijn voor een groot deel te verklaren door 
het feit dat de BMF twee (junior) projectmedewerkers heeft aangenomen en vervolgens in 
netwerkopbouw heeft geïnvesteerd door hen te laten participeren in een aantal beleidstrajecten. 
Deze extra uren zijn wel gemaakt in het kader van activiteiten in het werkplan (en daarom dus  
hier weergegeven), maar vallen buiten de subsidieafspraken met de provincie en zijn dus 
grotendeels door de BMF zelf bekostigd. 
 
Voor een verdere inhoudelijke verantwoording van de activiteiten 2015, zie paragraaf 3.2.  
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3.2 Inhoudelijke verantwoording reguliere subsidie 
 
3.2.1 Beleidscluster Ruimte  
 
3.2.1.1 Natuur landschap en biodiversiteit 
Geplande activiteiten:  

 Op provinciaal niveau is de BMF op het gebied van beleidsbeïnvloeding betrokken bij 
meerdere sector-overstijgende ruimtelijke dossiers, zoals het Provinciaal Milieu- en 
Waterplan, de Verordening Ruimte en de Verordening Water, de Structuurvisie Ruimte,  
het Provinciaal Verkeer- en vervoerplan, het MIT Brabant, nieuwe beleid voor de 
ondergrond, de nieuwe Omgevingswet en de Programmatische Aanpak Stikstof. 
 Waar nodig en mogelijk neemt de BMF deel aan overleg om bij te dragen aan een 
zodanige ruimtelijke kwaliteit van plannen en activiteiten dat de domeinen waar de BMF 
voor staat tot hun recht komen en een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken.  
Dit betreft primair de domeinen: natuur, landschap, biodiversiteit, leefmilieu, ecologische  
en maatschappelijke duurzaamheid.  Zo neemt de BMF op provinciaal niveau onder andere 
deel aan de Provinciale Omgevings Commissie (POC), de werkgroep Leefgebiedenbeleid, 
de werkgroep Natuur en Landschap en de werkgroep Wijst. Op regionaal niveau praat de 
BMF mee over versterking van het leefgebied van de knoflookpad.  
 De BMF streeft naar vroegtijdig overleg met gemeenten en de provincie over evenwichtige 
bestemmings- en inpassingsplannen vanuit de drie P’s (People, Planet, Profit).  
De BMF toetst regelmatig bestemmings-, inpassings- en compensatieplannen.  
Als bestemmingsplannen een directe negatieve invloed hebben op de natuurgebieden  
en terreinen van de terreinbeheerders pakt de BMF dit in samenspraak met en met 
(mede)financiering door TBO’s. Vanuit het provinciale budget toetst de BMF indien 
strategisch relevant overige bestemmingsplannen in Brabant. Indien nodig bevordert de 
BMF dat zinvolle jurisprudentie op strategisch belangrijke onderwerpen tot stand komt.   

 
Realisatie: 
Op het gebied van beleidsbeïnvloeding en het toetsten van bestemmings-, inpassings- en 
compensatieplannen heeft de BMF zich, in nauwe afstemming met de TBO’s, in 2015 onder 
andere bezig gehouden met wijzigingen in de Verordening Ruimte en is in afstemming met de 
BMF achterban en partnerorganisaties binnen en buiten de provinciegrenzen een zienswijze 
gemaakt op het PAS-dossier. Verder heeft de BMF input geleverd voor het (toekomstige) 
veehouderijbeleid van gemeentes, een zienswijze ingediend op de concept Brabantwet bij  
het Ministerie van EZ en deelgenomen aan een workshop over Vrijkomende Agrarische 
Bedrijfsgebouwen (VAB’s) en suggesties gedaan voor alternatieve invullingen. Ook heeft de BMF 
deelgenomen aan een bijeenkomst over de uitbreidingsplannen van de Efteling en meegedacht 
over hun ruimtelijke conceptplan, is er met Brainport Eindhoven van gedachten gewisseld over hun 
ontwerpbestemmingsplan en zijn er verschillende overleggen gevoerd met Huis ter Heide naar 
aanleiding van hun plannen om in de EHS natuurbegraafplaats te realiseren. De BMF heeft 
deelgenomen aan de Dag van de Omgevingswet en samen met andere Natuur en Milieufederaties 
een reactie ingediend op de concept ontwerp AMVB’s. Tot slot heeft de BMF zich ingezet om 
jurisprudentie uit te lokken op het gebied van uitbreidingsruimte in de zorgvuldige veehouderij 
(artikel. 6.3 e.a.) en opnieuw de reparatieplannen en correctieve herzieningen op 
bestemmingsplannen beoordeeld die zijn opgesteld na vernietiging bij de Raad van State.  
 
Wat betreft relevante werkgroepen en overleggen heeft de BMF onder andere deelgenomen  
aan de werkgroep Natuur en Landschap en de werkgroep Soortenbeleid. Inhoudelijk is er onder 
andere gewerkt aan het beoordelen van projectaanvragen leefgebiedenbeleid, actualisering van 
het programma biodiversiteit en leefgebieden, de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 
biodiversiteit, maatregelenkaarten biodiversiteit en is er input geleverd in regionale uitwerkingen 
zoals bijvoorbeeld de Peelvenen. 
 
Begrote uren:  425 
Werkelijke uren: 390 
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren. 
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3.2.1.2 Herijking EHS 
Extra opdracht bij het werkplan, geplande activiteiten: 

 De bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid leiden tot een verdere 
verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en 
diersoorten. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten Nederland om die 
achteruitgang te stoppen. Brabant heeft vastgehouden aan de realisering van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS). De BMF heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in de 
provinciale werkgroep Herijking EHS, waarin wordt gekeken hoe de EHS af te ronden en 
kosteneffectieve mogelijkheden om de internationale afspraken in het vizier te houden. Het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant is hierbij een belangrijk instrument. Ook voor 2015 is het in 
principe de bedoeling dat de BMF aan deze werkgroep deel blijft nemen.   

 
Realisatie: 
In 2015 hebben zeven bijeenkomsten plaatsgevonden waarin met name het Groen Ontwikkelfonds 
Brabant een prominente plaats had, evenals de voortgang van projecten (o.a. landinrichtingen). 
Daarnaast is aandacht besteed aan de overdracht van gronden van voormalig DLG naar de 
provincie en zijn er enkele bijeenkomsten geweest over knelpunten. 
De belangrijkste items in 2015 waren de capaciteitstoedeling van menskracht aan projecten, 
meerjaren aanpak Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), communicatie over de aanpak, 
voortgang van de financiering van de EHS (met het oog op het werven van projecten),  
de middelen van de eindbeheerders, advisering met betrekking tot schadeloosstelling en 
onteigening, plan van aanpak verwerving grond, de ondernemende EHS, de prioritering van de 
PAS met bijbehorend actieplan en werving van trekkers, het investeringsreglement van het GOB, 
de evaluatie van het natuurnetwerk Brabant, regiobijeenkomsten nieuwe natuur, de verkoop en 
doorlevering van EHS-gronden en het uitvoeringsprogramma N2000. Een groot deel van deze 
inhoudelijke trajecten hebben geleid tot breed gedragen adviezen, die in een aantal gevallen 
bestuurlijk zijn overgenomen. Gebiedsgerichte adviezen zijn veelal bij de projecten in de regio 
verder vorm gegeven. 
 
Begrote uren: 106 
Werkelijke uren: 109,5 
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren. 
 
3.2.1.3 Ruimte en Water 
Geplande activiteiten: 

 De BMF participeert in en levert input voor onder andere Mozaïek Brabant, de nieuwe 
omgevingsvisie en het Provinciaal Milieu- en Waterplan. Ook neemt de BMF deel aan 
werkgroepen en kennisbijeenkomsten rondom water en ruimte, zoals dialoogtafels rond  
het Provinciaal Waterplan, de POC, het platform Water.  
 Op het gebied van beleidsbeïnvloeding houdt de BMF zich onder andere bezig met de 
Kaderrichtlijn Water, GGOR, Deltaplan Hoge Zandgronden, het Provinciaal Waterplan,  
het beregeningsbeleid, de waterbeheerplannen van de Waterschappen en de 
Brabantbrede Keur. In opdracht van de terreinbeherende organisaties doen we dit vanuit 
het belang van hun natuurgebieden en terreinen vanuit het provinciale budget voor de rest 
van Brabant. Indien relevant en noodzakelijk levert de BMF input voor de strategische 
discussie via visies, zienswijzen, inspraakreacties et cetera en stemt  
deze waar mogelijk af met de achterban. 
 In de Zuidwestelijke Delta participeert de BMF in een aantal gebiedsgerichte bestuurlijke 
overleggen zoals de Strategische Agenda West-Brabant, het Deltri Platform en ZeeBrAnt. 
In deze overleggen zet de BMF zich in het kader van duurzame gebiedsontwikkeling in 
voor herstel van ruimtelijke kwaliteit en herstel van de fysieke systemen (grond- en 
oppervlakte-water, lucht, bodem en landschap). De BMF kijkt daarbij vanuit energie, water 
en klimaat, landschappelijke ontwikkeling en biodiversiteit. Circulaire economie en kwaliteit 
van de leefomgeving in het benedenrivierengebied zijn daarbij bijzondere aandachtspunten 
evenals grensoverschrijdend samenwerken en bereikbaarheid.  
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 De BMF grijpt de Provinciale Staten verkiezingen in 2015 aan om door middel van een 
speerpuntenplan bij de politieke partijen aandacht te vragen voor een aantal belangrijke 
thema’s die ruimtelijke vertaling vragen zoals veehouderij, natuurcompensatie en duurzame 
energie. Tegelijkertijd zijn de waterschapverkiezingen. Door middel van een apart 
speerpuntenplan vraagt de BMF aandacht voor belangrijke waterthema’s zoals verdroging, 
watervervuiling door bestrijdingsmiddelen, et cetera. Naar aanleiding van deze speerpunten 
werkt de BMF in 2015 ook aan bewustzijnsverhoging bij het brede publiek voor het 
elementaire belang van water voor natuur, gezondheid en klimaat. 
 De BMF organiseert aansluitend aan de Provinciale Statenverkiezingen en 
waterschapverkiezingen een netwerkgelegenheid om bestuurders en  ‘unusual suspects’  
uit de BMF achterban met elkaar te verbinden en zal ook zoeken naar manieren om dat 
netwerk in stand te houden en uit te breiden.  
 De BMF vervult een actieve rol in het vertalen van het provinciaal ruimtelijk- en waterbeleid 
in het beleid van de Brabantse waterschappen. Dat doet ze door deelname in diverse 
werkgroepen rondom waterschapbeleid (Brabantbrede Keur, peilbeheer, GGOR) en door 
actieve afstemming tussen de verschillende overheden, terreinbeheerders en achterban. 
 De BMF bezoekt een 5-tal gemeenten om met hen van gedachten te wisselen over hun rol 
in waterzaken in het buitengebied rondom EHS, natuurprojecten en gebiedsprojecten. Ook 
zal met deze gemeenten het gesprek worden aangegaan over klimaat en hitte in de stad. 

 
Realisatie: 
De belangrijkste inhoudelijke thema’s waarmee de BMF zich op het gebied van water dit jaar 
heeft beziggehouden, betreffen vooral het tegengaan van verdroging (meer water voor natuur, 
hogere peilen, minder onttrekkingen, teelt volgt peil i.p.v. andersom) en het wijzen op de negatieve 
effecten van vermesting voor flora en fauna in en om het water. De  BMF heeft in nauwe 
samenwerking met de terreinbeheerders op zoveel mogelijk plekken aandacht gevraagd voor deze 
onderwerpen en geprobeerd ze op de bestuurlijke en ambtelijke agenda’s te zetten en/of te 
houden. Aangezien 2015 een jaar was waarin veel ‘waterplannen’ moesten worden vastgesteld 
(Nationaal Waterplan/stroomgebiedbeheerplan, de waterbeheerplannen van de waterschappen, 
het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP)) was er op dat gebied veel werk te doen.  
Daarnaast is de BMF vanuit dezelfde inhoudelijke thema’s betrokken geweest bij  
de waterschapverkiezingen, de begeleiding van groene waterschapbestuurders,  
de beschermingszones rond natte natuurparels, het beregeningsbeleid, de waterdoelen voor 
N2000-gebieden, de GGOR-problematiek, het strategisch grondwaterbeheer, de ‘hydrologische’ 
PAS-maatregelen en extra grondverwerving, peilgestuurde drainage en het bestuursakkoord rond 
het Deltaplan Hoge Zandgronden. Namens de landelijke Natuur- en Milieufederaties is de BMF 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de Greendeal Chemievrijbeheer Sportvelden.  
In 2016 zal worden gekeken hoe in samenwerking met NOC*NSF de Brabantse ‘Schoon Water’ 
aanpak nationaal kan worden uitgerold. Tot slot is de BMF, op aangeven van onze achterban die 
zich zorgen maakte over mogelijke gezondheidsrisico’s met betrekking tot waterstofsulfide gas in 
het grondwater rondom Deurne, betrokken geweest bij een aantal gesprekken rondom dit dossier.  
 
In de Zuidwestelijke Delta richt de BMF zich met name op een integrale aanpak van ruimtelijke, 
ecologische en economische ontwikkelingen. Het Deltriplatform is in 2015 alleen op ambtelijk 
niveau bij elkaar geweest. Vanwege bestuurlijke wisselingen op gemeentelijk en provinciaal niveau 
en de daarmee gepaard gaande andere focus, lijkt de energie in de regio verminderd en ook de 
positie van ruimtelijke kwaliteit lijkt verder verzwakt. Wel is de samenwerking op het niveau van de 
haven van Moerdijk versterkt. De BMF heeft meegewerkt aan een gezamenlijk 
natuurmanagementplan en heeft input geleverd voor de energievisie. Momenteel loopt een 
verkenning naar een verdere samenwerking tussen Haven en Industrieterrein Moerdijk en de BMF. 
Vanuit de Coalitie Delta Natuurlijk (CDN) is de inzet van de BMF vooral gericht op het herstel van 
de estuariene dynamiek en de daarmee samenhangende verziltingsvraag rondom het Volkerak 
Zoommeer.  
 
De BMF heeft er voor gekozen om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke thema’s die 
ruimtelijke vertaling vragen, zoals veehouderij, natuurcompensatie, duurzame energie, verdroging, 
watervervuiling door bestrijdingsmiddelen et cetera, door middel van een informatiemiddag voor 
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statenleden op 8 juli jl. over het Provinciaal Milieu- en Waterplan.  
 
De geplande activiteiten in het kader van bewustzijnsverhoging bij het bredere publiek, de 
netwerkgelegenheid tussen bestuurders en ‘unusual suspects’ en een bezoek aan een 5-tal 
gemeenten hebben niet plaatsgevonden. Met name is dit te verklaren doordat beleidsbeïnvloeding 
en participatie in relevante overleggen met betrekking tot de waterdossiers in 2015 erg veel 
aandacht en uren gevraagd heeft. 
 
Begrote uren: 500 
Werkelijke uren: 478 
Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren 
 
 
3.2.1.4 Infrastructuur 
Geplande activiteiten: 

 In 2015 zal de BMF naar verwachting aandacht besteden aan de volgende 
infrastructuurprojecten (en eventueel daarmee verbonden gebiedsontwikkelingsprojecten): 
A2, A27, A58, A67, N69, N261, Noordoostcorridor en PHS, de luchthavenbesluiten en 
vergunningen voor de vliegvelden in Brabant en de milieubelasting van het vliegverkeer  
op deze vliegvelden. De BMF neemt ook deel aan de Alderstafel Eindhoven.  

 
Realisatie: 
In 2015 was de BMF nauw betrokken bij grotere  infrastructurele- en mobiliteitsplannen in Brabant, 
met name waar forse ingrepen aan de orde waren met negatieve gevolgen voor waardevolle 
landschappen en natuur, kwetsbare watersystemen en andere ecosystemen en biodiversiteit en 
een gezond leefmilieu in dorpen en steden. De BMF heeft zet zich ingezet voor de vermindering 
van de negatieve impact van infrastructuur en verkeer op deze elementen.  
 
Rondom het provinciale project Noordoostcorridor/De Ruit Eindhoven is in nauwe samenwerking 
met de organisaties en personen die zich hebben verenigd in het Platform Noordoostcorridor/ 
Stuit de Ruit in de afgelopen jaren intensief gewerkt aan het ontwikkelen, bespreken en uitdragen 
van voorstellen voor een andere benadering van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek.  
2015 werd het jaar van de omslag. In het voorjaar, in de aanloop naar de verkiezingen voor 
Provinciale Staten is een koersdocument gepresenteerd met voorstellen voor een andere aanpak. 
Veel daarvan zagen we terug in het nieuwe Bestuursakkoord 2015-2019. Het nieuwe college van 
GS heeft vervolgens een proces georganiseerd om in korte tijd te komen tot nadere uitwerking van 
de nieuwe benadering en slaagde er in de tweede helft van 2015 in om regionaal en met de 
minister van I&M en de Tweede Kamer daarover tot overeenstemming te komen. Kernelementen 
zijn een adaptieve benadering en sterk inzetten op ontwikkeling van C-ITS (coöperatieve 
intelligente transport systemen) en smart mobility op een reeks autosnelwegen die door Zuidoost 
Brabant lopen. De BMF heeft samen met mensen uit het Platform Noordoostcorridor hierin naar 
beste vermogen geparticipeerd. We hebben de samenwerking met allerlei betrokkenen en in het 
bijzonder met de verantwoordelijke gedeputeerde en de direct betrokken ambtenaren als zeer 
constructief en plezierig ervaren. We zijn bij met het behaalde resultaat. In 2016 ligt er een grote 
uitdaging om ook op het niveau van het daily urban system een goed plan te maken. 
 
Bij de N69 – Westparallel en de gebiedsontwikkeling Grenscorridor heeft de BMF in samenspraak 
met de mensen en organisaties die zijn verenigd in het Platform N69 zich beraden op het door PS 
vastgestelde provinciale inpassingsplan voor de Westparallel. Besloten is beroep in te stellen bij  
de Raad van State tegen dit plan. Eind 2015 hebben de zittingen bij de RvS plaatsgevonden,  
het wachten is nu op de uitspraak die begin 2016 wordt verwacht. Ondertussen werkt de provincie 
met diverse betrokken partijen verder aan uitwerking van de gebiedsplannen ter verbetering van 
ruimtelijke kwaliteiten in de Grenscorridor. De BMF is daar in bescheiden mate bij betrokken en 
streeft er naar dat mensen/organisaties die betrokken zijn bij het Platform N69 actiever worden 
betrokken bij deze plannen en de uitvoering daarvan.  
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Tot eind 2015 werden onder de vlag van het project InnovA58 plannen gemaakt voor 
capaciteitsvergroting op delen van de A58. De BMF en andere organisaties op gebied van 
leefmilieu, natuur, landschap, water en recreatie hebben enkele malen overleg gevoerd met de 
provincie en RWS over de inpassing van kruisende waterstromen/beekdalen. In brieven aan GS 
en de minister van I&M is aandacht gevraagd voor een kwalitatief robuuste en hoogwaardige 
inpassing. In 2016 krijgt het project een andere opzet, maar onze betrokkenheid blijft. 
 
RWS werkt voor de A27 aan een ontwerp-tracébesluit inclusief MER voor capaciteitsuitbreiding  
op een aantal tracédelen. De BMF is daarbij betrokken als lid van de Maatschappelijke 
Adviesgroep A27. Deze groep is in 2015 slechts een enkele keer bijeengekomen. De BMF bepleit 
het reserveren van fysieke ruimte in het project voor een robuuste OV-verbinding Breda-Utrecht. 
Ook het nieuwe provinciale Bestuursakkoord spreekt zich daar positief over uit.  
 
Het rijksproject PHS Meteren-Boxtel (programma hoogfrequent spoor) beoogt verruiming van de 
spoorcapaciteit. In Vught leidt dit tot aanzienlijke inpassingsproblemen. De BMF neemt deel aan 
de Klankbordgroep PHS Vught en werkt daarbij onder meer aan het samen met lokale organisaties 
behartigen van de belangen op gebied van leefmilieu en verbindingen voor fietsers en voetgangers 
rondom de aanpassingen van het spoor.  
 
RWS, de provincie en betreffende gemeenten werken aan verbetering van de verkeersveiligheid 
en instandhouding van de verkeerdoorstroming op en rond de N65 Den Bosch -Tilburg.  
De N65 loopt dwars door Vught en elke fysieke aanpassing van de weg heeft dus meteen 
vergaande consequenties voor het leefmilieu en de verkeersafwikkeling. De BMF probeert in 
overleg met de lokale organisaties bij te dragen aan ruimtelijke en verkeerskundige oplossingen 
die toekomstbestendig zijn ook vanuit leefbaarheid en natuur en landschap. 
 
Wat betreft de Brabantse vliegvelden werd aan de Alderstafel over de ruimte voor doorgroei van 
het civiele vliegverkeer op vliegveld Eindhoven geen overeenstemming bereikt. De omliggende 
gemeenten (uitgezonderd Eindhoven), BMF en BOW (de organisatie van omwonenden) wilden 
stringentere beperking van het aantal vluchten in de late avond en op vroege ochtenden in het 
weekend dan EA. (Het GGD-belevingsonderzoek dat voor de tweede keer werd uitgevoerd liet 
zien dat het plan van EA zal leiden tot sterke toename van het aantal mensen dat last heeft van  
de geluidhinder en van slaapverstoring.) EA kreeg voor haar plannen de steun van de provincie, 
gemeente Eindhoven, Schiphol, Stichting Brainport, ministerie van I&M. De BMF, BOW en het 
platform ‘10gebodenvoorea’ hebben ook geprobeerd de Tweede Kamer en de verantwoordelijke 
Staatssecretaris van haar opvattingen te overtuigen. Het uiteindelijke besluit van de 
Staatssecretaris stelt ons ernstig teleur.  
 
Voor enkele militaire vliegvelden in Brabant wordt door het ministerie van Defensie gewerkt aan 
een nieuw luchthavenbesluit. Het gebrek aan voortgang verbaast velen. Naar verwachting zal de 
minister in 2016 de Tweede Kamer moeten vragen om de wet aan te passen omdat de planning 
voor het opstellen van luchthavenbesluiten opnieuw niet wordt gehaald. Twee complicerende 
factoren spelen een rol: de introductie van een nieuw gevechtsvliegtuig (de JSF) die een andere 
geluidskarakteristiek zal hebben dan de F16 en de consequenties van de erkenning van het 
verschil in geluidskarakteristiek van zware helikopters ten opzichte van vliegtuigen. De methoden 
voor zonering van geluidhinder zijn vanouds gebaseerd op de geluidskarakteristieken van 
vliegtuigen. De BMF is onder andere als lid van de milieu- en omgevingscommissies voor deze 
vliegvelden betrokken bij deze problematiek. 
 
De milieucommissie voor vliegveld Seppe (waaraan de BMF deelneemt) heeft mede op voorstel 
van de BMF besloten een onderzoek in te stellen naar onbedoelde consequenties op het gebied 
van geluidbelasting en hinder als gevolg van de overgang van de oude systematiek van 
geluidzonering naar een nieuwe systematiek. In 2016 wordt dit onderzoek opgeleverd en worden 
vervolgacties besproken.        
 
Begrote uren: 575 
Werkelijke uren: 919 
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Verschil: de overschrijding in uren is met name te verklaren door de intensieve betrokkenheid van 
de BMF in 2015 bij het dossier Noordoostcorridor/De Ruit Eindhoven.  
 
3.2.2 Beleidscluster Landbouw 
 
3.2.2.1 Systeemvernieuwing Landbouw en voedsel 
Geplande activiteiten: 

 Op het gebied van beleidsbeïnvloeding ondersteunt de BMF de integratie van de thema’s 
water en bodem in het Provinciaal Milieubeleidsplan en Provinciaal Waterplan. In het 
belang van een gezonde bodem maakt de BMF zich sterk voor het opnemen van concrete 
bepalingen met betrekking tot organische stof in de bodem en bodemleven in het 
Brabantse bodembeleid.  
 De BMF volgt ontwikkelingen op het gebied van goed bodembeheer, zoals onder andere  
inzet van organische reststromen en biochar. Veelbelovende opties voor Brabant zullen 
onder de aandacht gebracht worden van beleidsmakers en indien mogelijk in  
pilot projecten in de praktijk gebracht worden.  
 Ook stelt de BMF zich tot doel om de kansen en mogelijkheden van meerjarige 
landbouwsystemen zoals agroforestry, permacultuur en silvopastorale systemen onder de 
aandacht te brengen bij beleidsmakers in Brabant. Deze systemen zijn expliciet gebaseerd 
op het gebruiken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en andere ecosysteemdiensten 
en kunnen bijdragen aan een schonere, efficiëntere, meer diverse en klimaatneutrale 
landbouw. Daarbij zijn deze gemengde systemen productiever dan monocultuur door het 
combineren van gewassen en leveren daarmee een bijdrage aan een toekomstbestendig 
landbouwsysteem met minder inputs.   
 Ter stimulering van agro-ecologische landbouw in Brabant bouwt de BMF verder aan het 
netwerk ‘Goed Boeren’. Hierin zijn Brabantse Boeren verenigd die agro-ecologische 
principes op hun bedrijf in de praktijk brengen en die een voorbeeldfunctie voor andere 
boeren in Brabant kunnen hebben. Het netwerk richt zich op promotie van goede 
voorbeelden, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, kennisdeling en onderzoek.  
 De BMF wil zich in 2015 richten op jongeren die geïnteresseerd zijn in duurzame landbouw. 
Als onderdeel van het netwerk ‘Goed Boeren’ wordt een aparte jongerenafdeling opgericht 
waarin jonge boeren elkaar kunnen vinden en inspireren. Daarnaast werkt de BMF aan een 
traineemodel voor jongeren waarbij het mes aan twee kanten snijdt: duurzame boeren 
krijgen toegang tot helpende handen op het bedrijf en jongeren die daarin geïnteresseerd 
zijn, krijgen de kans om ervaring op te doen met duurzame landbouw.  
 Tegelijkertijd werkt de BMF aan een ‘denktank agro-ecologie’ voor Brabant, waarin met 
verschillende kennisinstituten en experts op het gebied van landbouwsystemen wordt 
gekeken waar en hoe agro-ecologische landbouw een antwoord kan zijn op knelpunten  
in het huidige landbouwsysteem.  
 Het jaar 2015 is het Jaar van de Bodem. De BMF grijpt deze gelegenheid aan om met de 
partners van het Voedsel Anders-netwerk een Bodem Anders-conferentie te organiseren.  
 Tot slot voert de BMF in 2015 een verkenning uit naar de duurzame ontwikkelingsopties 
voor grondgebonden veehouderij in Brabant, met als doel een netwerk op te bouwen voor 
kennisdeling en projectontwikkeling.  

 
Realisatie: 
Op het gebied van beleidsbeïnvloeding is in 2015 is aandacht geweest voor de regionale 
werkgroep Peelhorst, de Agrofood agenda en is gereageerd op het Provinciale  Milieu- en 
Waterplan. Om de vernieuwing van de landbouw mee te ondersteunen heeft de BMF 
deelgenomen aan de bijeenkomsten van de Maatschappelijke Adviescommissie van het 
Landbouw Innovatiebureau. Verder is dit jaar op verzoek van de provincie aangesloten bij de 
werkgroep Kringlooptoets, een initiatief dat vanuit de commissie van Doorn is ontstaan. Andere 
contacten/onderwerpen die in dit verband aan de orde zijn gekomen:  Wetenschappelijke Raad 
voor Regeringsbeleid, Nederlandse Melkveehoudersvakbond, Mirt en afstemming visiebepaling 
landbouw met andere milieufederaties. Een bijzonder punt van aandacht is het onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij dat in 2015 is opgestart. Ook is meegedacht 
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aan ontwikkeling van nieuwe concepten binnen de varkenshouderij, zoals “Big Development” en 
“Landscaping the food”.  
 
Wat betreft het onder de aandacht brengen van vernieuwende vormen van 
landbouw/voedselsystemen, heeft de BMF in 2015 ingezet op Agroforestry. Het aanplanten van 
voedselbossen heeft veel aandacht bij jonge ondernemers, stadslandbouwers en particulieren. 
Ook agrarische bedrijven beginnen zich te melden voor de aanleg van agro-forestry systemen 
waarbij een voedselbos gecombineerd wordt met reguliere landbouw of veehouderij. Om 
beleidsmatige steun voor voedselbossen te verwerven is een excursie georganiseerd voor  
alle Brabantse natuurorganisaties en de provincie naar het meest ontwikkelde voedselbos  
van Nederland; het Ketelbroek in Groesbeek. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden van 
particulieren die in Brabant bezig zijn met dergelijke initiatieven. Met het Groen Ontwikkelfonds is 
meermalen gesproken over de mogelijkheid om voedselbossen te realiseren als vorm van natuur 
op provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Verder is met betrokken partijen bekeken of 
dergelijke vormen van landbouw gerealiseerd kunnen worden als vorm van ‘ondernemende EHS’. 
 
Ter stimulering van de transitie in de landbouw heeft de BMF in 2014 het netwerk ‘Goed Boeren’ 
opgericht. In 2015 is verder gebouwd aan dit netwerk. Onder andere is een meerdaagse excursie 
met de leden van ‘Goed Boeren’ georganiseerd om tot sociale en inhoudelijke versterking van het 
netwerk te komen. Hierbij is een bezoek aan twee koploper bedrijven gebracht en heeft een 
gesprek met gedeputeerde Annemarie Spierings plaatsgevonden. Daarnaast heeft de BMF voor 
het netwerk een verkenning uitgevoerd naar de technische en organisatorische mogelijkheden om 
tot een grond (mede) gebruikersbank te komen en is een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd 
om tot een principe akkoord te komen. 
 
In het kader van jongeren en duurzame landbouw heeft de BMF deelgenomen aan de 
bijeenkomsten met jongeren rondom de Raphael dialoog, waarin met elkaar gesproken werd over 
welke thema’s jonge boeren interessant vinden in het kader van de verduurzaming. Ook heeft de 
BMF aansluiting gezocht bij de Youth Food Movement. In het kader van een trainee model voor 
jongeren bij boerenbedrijven heeft de BMF zich bezig gehouden met ‘de nieuwe boeren familie’, 
een initiatief om jongeren meer te betrekken bij de ontwikkeling van het boerenbedrijf.  
Helaas hebben deze gesprekken niet geleid tot een concreet project.  
 
Onder de noemer Denktank Agro-Ecologie Noord-Brabant is eind 2014 samen met  
professor Pablo Titonell van vakgroep Farm Systems Ecology van de WUR een eerste workshop 
georganiseerd. In februari 2015 volgde een tweede verdiepende workshop. Naar aanleiding van 
beide workshops heeft de BMF een aantal activiteiten/ideeën opgepakt. Onder andere zijn eerste 
voorzichtige stappen gezet richting een Brabants netwerk van agro-ecologisch werkende boeren, 
waarbij de eerste indruk is dat het draagvlak voor een dergelijk initiatief onder boeren nog moet 
groeien. Vanuit de BMF is gewerkt aan het voorbereiden en formuleren van een Pop-3 voorstel  
om te komen tot drie agro-ecologische hotspots in onze provincie. Deze zullen we in 2016  
verder uitwerken en indienen. Verder heeft de BMF zich beziggehouden met het verkennen  
van mogelijkheden voor het opzetten van een agro-ecologische opleiding, het opzetten van  
een bodemcentrum en het realiseren van grensoverschrijdende uitwisseling met Vlaanderen 
rondom agro-ecologie. 
 
Tijdens het Jaar van de Bodem heeft de BMF, mede in kader van de Voedsel Anders campagne, 
meegewerkt aan het organiseren van de Bodem Anders conferentie. Deze zeer succesvolle 
bodemconferentie (ongeveer 500 deelnemers) bestond uit drie delen: een velddag in 
samenwerking met Van Iersel compost en de Duinboeren, een filmavond en de conferentie zelf  
in de Brabanthallen, met 20 workshops en keynote speakers als Wim van der Putten, John Liu, 
Volkert Engelsman en Marjolein Visser. 
 
De verkenning naar duurzame ontwikkelingsopties voor grondgebonden veehouderij in Brabant  
is in 2015 niet van de grond gekomen. Wel heeft de BMF zich, mede namens de gezamenlijke 
Natuur en Milieufederaties, op nationaal niveau beziggehouden met beleidsbeïnvloeding rondom 
grondgebonden veehouderij en fosfaatrechten.  
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Speerpunt: biodiversiteit, kringlopen 
Begrote uren: 700 
Werkelijke uren: 1425,5 
 
Verschil: zoals eerder al genoemd is de overschrijding in uren te verklaren door het feit dat een 
extra (junior) project medewerker is aangenomen op het onderwerp duurzame landbouw.  
De BMF heeft ervoor gekozen om te investeren in netwerkopbouw door deze medewerker te laten 
participeren in een aantal beleidstrajecten. Deze extra uren zijn wel gemaakt in het kader van 
activiteiten in het werkplan (en daarom dus hier weergegeven), maar vallen buiten de 
subsidieafspraken met de provincie en worden dus door de BMF zelf bekostigd. 
 
 
3.2.2.2 Beperken huidige knelpunten  
Geplande activiteiten: 

 Op het gebied van beleidsbeïnvloeding houdt de BMF zich onder andere bezig met de 
Agrofood Agenda 2020, de BZV en de Kringloopwijzer voor de melkveehouderij. 
 Daar waar ontwikkelingen binnen de landbouw en veehouderij niet overeenkomen  
met de wettelijk gestelde kaders en bestuurlijke afspraken onderneemt de BMF  
zonodig juridische actie.  

 
Realisatie: 
De BMF heeft bestuurlijk veel tijd en energie gestoken in het intensieve veehouderij dossier.  
De PAS maatregelen van het nieuwe provinciale bestuur kunnen op onze instemming rekenen 
maar gaan nog lang niet ver genoeg. Ook de ontwikkeling van de dieraantallen en mestproductie 
blijft onveranderlijk zorgelijk. De dieraantallen en mestverwerking blijven explosieve dossiers 
waarin samen met partijen naar een duurzame grondgebonden oplossing moet worden gezocht. 
Via transitieprocessen wordt hier naar doorbraken gezocht.    
 
Milieuprocedures zoals vergunningen voor veehouderijen worden veelal samen met lokale 
milieugroepen opgepakt. Signalen over uitbreidingen komen uit het vergunningenbestand van  
de Nb-wet, tips van terreinbeheerders, milieugroepen en bewoners. De steeds veranderende  
wet- en regelgeving en de PAS maken dat de materie voor velen bijna niet meer of niet meer  
te volgen is. De procedures worden veelal door de lokale (en regionale) groepen gevoerd in 
samenspraak met de BMF, soms mede namens de tbo’s.  
 
Begrote uren: 100 
Werkelijke uren: 224 
 
Verschil: de overschrijding in het aantal uren is met name te verklaren door het opstarten van  
een (ongepland) onderzoek rondom de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. 
Daarnaast heeft het intensieve bestuurlijke traject rondom de intensieve veehouderij meer uren 
gevraagd dan gepland.  
 
3.2.2.3 Gezond en duurzaam voedsel 
Geplande activiteiten: 

 De BMF werkt samen met het Netwerk de Peelhorst aan ontwikkeling van dorpslandbouw 
in het Peelhorstgebied. De bedoeling is om via voedsel een brug te slaan tussen bewoners 
in de dorpen en de boeren in het buitengebied eromheen en andersom. Daar waar in de 
steden al veel informatie te vinden is over stadslandbouw, is het in de dorpen moeilijker 
hulp te vinden om ‘dorpslandbouw’ op te starten. Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie 
over het concept, hulp bij het van de grond krijgen van een burgerinitiatief en tips hoe je je 
netwerk inzet om materialen en kennis te vergaren.  
 Ook in 2015 gaat de BMF, samen met ZLTO, HAS, burgerinitiatieven, ambtenaren en de 
provincie door met het organiseren van bijeenkomsten voor het netwerk Stadslandbouw.  
Er zullen een viertal bijeenkomsten op locatie in Brabant worden georganiseerd om 
kennisuitwisseling tussen deze partijen te faciliteren.   
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Realisatie: 
Er is capaciteit geleverd aan het ondersteuningsteam Peelhorst om dit onderwerp op de agenda te 
krijgen en dorpslandbouw ook actief te krijgen in de regio. Zo is er tijd geïnvesteerd in de ideeën 
die lokale bewoners hadden voor de Snoertseplak (voorheen ASVAM nabij Deurne).  
 
Het Brabants Netwerk Stadslandbouw is ook in 2015 actief gebleven. Er zijn twee bijeenkomsten 
georganiseerd waaraan de BMF een bijdrage heeft geleverd: een in Veghel en de andere in 
Breda. Er is gezocht naar een andere opzet voor deze BNS bijeenkomsten om te bezien of ze 
‘zelforganiserend’ kunnen worden. Vanuit de provincie is nu iemand aangetrokken om dit in 2016 
concreet vorm te gaan geven. De verwachting is dat ook in 2016 het BNS weer een aantal 
bijeenkomsten zal organiseren. De dag van de Stadslandbouw was in 2015 in Den Bosch 
georganiseerd met de provincie als een van de hoofdorganisatoren. Het BNS is diverse keren  
bij elkaar geweest om deze dag mee te helpen voorbereiden en ideeën aan te leveren voor de 
excursiedag. De BMF heeft 1 excursiedag rondom Dorpslandbouw mee helpen organiseren in 
samenwerking met de centrale organisatie. De BMF heeft vanuit het BNS ook input geleverd voor 
het Stadseboeren leefbaarheidsproject, door onder andere een tweetal bijdragen te leveren voor 
het boek dat door de Stadseboeren is uitgebracht.  
 
Begrote uren: 240 uur 
Werkelijke uren: 146,50 uur 
 
Verschil: de onderschrijding van het aantal uren is met name toe te wijzen aan het onderdeel 
‘ontwikkeling van dorpslandbouw in het Peelhorstgebied’. De samenwerking met de provincie  
om dorpslandbouw echt op te zetten en contacten in het gebied te leggen is niet goed uit de verf 
gekomen. Aan de ene kant is dit te verklaren door gewijzigde prioriteiten bij de provincie,  
waardoor inbreng vanuit provinciale kant niet meer geleverd kon worden. Aan de andere kant 
verliet in de tweede helft van 2015 de BMF medewerkster op dit dossier de organisatie, waardoor 
het onderwerp ook binnen de BMF niet verder is opgepakt.  
 
3.2.3 Beleidscluster Energie 
 
3.2.3.1 Energiebesparing 
Zie Hoofdstuk 4 projecten 
 
3.2.3.2 Sociale innovatie 
 
Geplande activiteiten: 

 Als mede-initiatiefnemer van het Brabants Energieakkoord maakt de Brabantse 
Milieufederatie zich sterk voor het agenderen van sociaal-maatschappelijke innovatie. 
 De BMF organiseert twee keer per jaar een LDE Brabant-bijeenkomst gericht op 
kennisuitwisseling met lokale duurzame energie-initiatieven.  

 
Binnen de totstandkoming van het Brabants Energieakkoord (BEA) heeft de BMF zich sterk 
gemaakt voor de ‘beweging van onderaf’ en gepleit voor een sociaal innovatief governance model, 
met een verbindende werking tussen verschillende sectoren en versnellingspaden. Het BEA heeft 
in de provinciale verkiezingen en de onderhandelingen over het coalitieakkoord een sterk 
agenderende werking gehad voor het thema energie.  
 
De geplande LDE Brabant bijeenkomsten zijn in 2015 niet van de grond gekomen. Het concept 
waarbij zowel ondernemers als initiatieven bij elkaar komen om over relevante ontwikkelingen  
te praten blijkt niet meer zo goed te werken als in eerdere jaren, af te meten aan het aantal 
deelnemers per bijeenkomst. De BMF bekijkt op dit moment op welke manier we nog een rol 
kunnen spelen, wellicht in samenwerking met andere organisaties zoals de Verenigde Energie 
Coöperaties Brabant bij kennisuitwisseling tussen energie-initiatieven.  
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Begrote uren: 250 
Werkelijke uren: 963,5 
 
Verschil: het proces rondom de totstandkoming van het BEA heeft zo’n 100 uur meer gekost dan 
gepland. De rest van de overschrijding van deze post kan worden verklaard door het feit dat een 
extra (junior) project medewerker is aangenomen op het onderwerp energie. De BMF heeft ervoor 
gekozen om te investeren in netwerkopbouw door deze medewerker te laten participeren in een 
aantal beleidstrajecten. Deze extra uren zijn wel gemaakt in het kader van activiteiten in het 
werkplan (en daarom dus hier weergegeven), maar vallen buiten de subsidieafspraken met de 
provincie en worden dus door de BMF zelf bekostigd. 
 
 
3.2.3.3 Duurzame mobiliteit 
Geplande activiteiten: 

 De BMF ontwikkelt in de Brainportregio in samenspraak met bestaande en nieuw te vormen 
netwerken nieuwe plannen en activiteiten voor duurzame mobiliteit. De BMF kijkt daarbij 
onder andere naar de mogelijkheden binnen de Zevensprong van Verdaas, maar ook naar 
mogelijkheden om de mobiliteitsvraag te beïnvloeden. Meer in het bijzonder kijken we naar 
mogelijkheden voor de regionale toepassing en doorontwikkeling van ‘smart mobility’  
(in brede zin) en het realiseren van een echte schaalsprong in het gebruik van de fiets.  
De BMF pakt deze werkzaamheden op in samenwerking met mensen en organisaties  
die daaraan willen bijdragen. De BMF probeert daar ook stagiaires bij in te zetten. 
 De BMF streeft naar kennisdeling om mensen, organisaties en instellingen in andere 
stedelijke regio’s en in Brabant hun voordeel te laten doen met de inzichten en ervaringen 
die we opdoen in de Brainportregio. 

 
Realisatie: 
Bij slimme en duurzame mobiliteit gaat het wat de BMF betreft om het in balans brengen van 
enerzijds de mobiliteitsbehoefte, de infrastructuur en het verkeer en vervoer met anderzijds  
de kwaliteit en de draagkracht van de natuur, het landschap, het milieu, de leefbaarheid en  
de energietransitie. 
 
In de afgelopen jaren is in de Brainportregio maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak ontstaan om 
op nieuwe manieren met mobiliteit om te gaan. De BMF heeft (in samenwerking met bestaande en 
nieuwe netwerken van organisaties en personen) gestimuleerd dat deze kansen ten volle worden 
benut. De BMF zocht waar mogelijk de samenwerking op met lokale en regionale organisaties en 
geïnteresseerde burgers die zich kunnen verenigen met de doelstellingen en ambities van de 
BMF, zodat op deze dossiers tijdige afstemming van diverse maatschappelijke en sectorale 
belangen kon vinden en gemeenschappelijke doelen en opvattingen konden ontstaan en waarmee 
vanuit een breed draagvlak aan de beleidsvorming en politieke besluitvorming werd bijgedragen. 
Daarin schuilt voor een belangrijk deel de meerwaarde van de betrokkenheid bij deze dossiers. 
 
Begrote uren:200 
Werkelijke uren: 288,5 
 
Verschil: de overschrijding in uren is met name te verklaren door de intensieve betrokkenheid van 
de BMF in 2015 bij het dossier Noordoostcorridor/De Ruit Eindhoven. 
 
3.2.4 Vliegwielen 
 
3.2.4.1 Vliegwiel Agro-ecologie 
Geplande activiteiten: 

 Binnen het vliegwiel ‘agro-ecologie’ is het de bedoeling om gezamenlijk een 
voorbeeldproject op het gebied van vernieuwende duurzame landbouw te realiseren.  
Deze insteek heeft meerdere doelen. Ten eerste wil de BMF graag laten zien dat er 
alternatieven zijn voor de huidige intensieve landbouw. Daarnaast heeft landbouw een 
grote invloed op andere BMF thema’s zoals bodem, water, biodiversiteit, landschap  
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en natuur. Integrale ontwikkeling van duurzame landbouw is een manier om ook op deze 
terreinen winst te boeken.  

 
Realisatie:  
In de eerste helft van 2015 heeft een groep BMF medewerkers geprobeerd tot een aanpak  
te komen om op basis van agro-ecologische beginselen te stimuleren dat in het Middengebied  
(het Rijk van Dommel en Aa) initiatieven genomen zouden worden door bewoners, natuur- en 
milieuorganisaties en landbouwers voor vernieuwende, duurzame vormen van landbouw en 
veeteelt. Met deze aanpak werd geprobeerd aansluiting te zoeken bij de plannen van overheden 
voor extra impulsen in de gebiedskwaliteit van het Rijk van Dommel en Aa, gerelateerd aan de 
provinciale plannen voor realisatie van de Verkeersruit Eindhoven. Ook vanuit de omwonenden 
binnen het Platform Noordoostcorridor werd gevraagd om gezamenlijk na te gaan denken en te 
werken aan plannen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied, met name op 
gebied van natuur, landschap, duurzame landbouw en veeteelt en recreatie. 
 
Begrote uren: 300 
Werkelijke uren: 187,5 
 
Verschil: Verdieping in de agro-ecologie als antwoord op de doorgeschoten industrialisering van 
de agro-business was onderdeel van onze activiteiten binnen de BMF. In de eerste helft van 2015 
werd duidelijk dat het project van de verkeersruit werd beëindigd. Halverwege verliet een van de 
kernspelers in het cluster de BMF. Door deze ontwikkelingen viel dit initiatief binnen de BMF stil. 
Andere betrokkenen zijn bezig met een mogelijk vervolg. 
 
3.2.4.2 Vliegwiel Stad en Klimaat 
Geplande activiteiten: 

 Binnen het vliegwiel Stad & Klimaat wil de BMF de kennis in de organisatie op dit gebied 
bundelen en een integraal voorbeeldproject in Brabant realiseren. In 2015 zullen 
verkenningen plaatsvinden waar en op welke manier een dergelijk voorbeeldproject  
het beste gestart kan worden. 

 
Realisatie: In 2015 heeft een eerste verkenning van het thema intern plaatsgevonden.  
 
Begrote uren: 100 
Werkelijke uren: 30,5 
 
Verschil: vanwege een grote druk vanuit andere dossiers (onder andere veehouderij, mobiliteit  
en water) is besloten de focus niet verder te verbreden en in 2015 geen verdere invulling aan  
dit project te geven. 
 
3.2.5 Achterban 
 
3.2.5.1 Ondersteuning achterban 
Geplande activiteiten: 

 Onlangs heeft de BMF een enquête uitgevoerd onder haar aangesloten groepen en daaruit 
kwam naar voren dat er meer behoefte is aan contactmomenten tussen de aangesloten 
groepen en de BMF. Daar zullen we gehoor aan geven door in 2015 meer bijeenkomsten 
te organiseren in samenwerking met de aangesloten groepen. 
 Vraagbaakfunctie: het beantwoorden van vragen van groepen burgers op het gebied van 
natuur, milieu en landschap. 
 Inhoudelijke ondersteuning van de achterban op het gebied van onder andere 
bestemmingsplannen en handhaving en compensaties.  
 Ondersteuning aan vrijwilligers die voor de BMF plaatsnemen in relevante ruimtelijke 
overleggen. 
 De BMF volgt ontwikkelingen op het gebied van kernenergie en schaliegas en ondersteunt 
indien nodig lokale groepen bij het reageren op niet-duurzame energieopwekking. 
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Realisatie: 
Op 29 september 2015 vond een BMF supportersbijeenkomst plaats waar de film ‘Dansen met 
gehoornde dames’ werd vertoond, gevolgd door een discussie over de film. Daar kwamen 50 
mensen op af (de helft van het aantal supporters op dat moment). 
De Warandelezing die jaarlijks wordt georganiseerd met Brabants Dagblad, Tilburg Sustainability 
Center en Academic Forum kende in 2015 een lagere opkomst dan gebruikelijk. Er kwamen 60 
mensen luisteren naar een verhaal van Hans Bieman over duurzaam investeren en groene 
obligaties, gevolgd door een co-referaat van Toine Cooijmans over crowdfunding voor het behoud 
van een natuurgebied. De BMF heeft met sleutelfiguren uit de achterban een aantal bijeenkomsten 
gehouden om een organisatiestructuur neer te zetten voor de Raad van Aangeslotenen.  
Daaruit is een tijdelijk Dagelijks Bestuur voortgekomen, in samenwerking waarmee is gezocht naar 
kandidaten voor de officiële invulling van dit orgaan. Op 3 oktober 2015 vond de beleidsdag plaats 
waar met ruim 50 mensen uit de achterban van gedachten werd gewisseld over het nieuwe 
beleidsplan. Op 3 november werd het beleidsplan tijdens de Raad van Aangeslotenen vastgesteld 
en werd een nieuw dagelijks bestuur van de Raad van Aangeslotenen gekozen. Op 15 december 
werd het werkplan 2016 aan de Raad van Aangeslotenen voorgelegd en vastgesteld en is een 
presentatie over de nieuwe Omgevingswet gehouden.  
 
Wat betreft de vraagbaak functie en inhoudelijke ondersteuning van achterban en vrijwilligers:  
er komen jaarlijks veel vragen van burgers over verschillende onderwerpen, waarbij we mensen 
adviseren op inhoud, proces en strategie. Onder andere het dossier 380 kV-hoogspanningslijn 
vroeg extra tijd, mede vanwege de gewijzigde tracékeuze en burgers en natuur- en milieugroepen 
die gezamenlijk met een gedragen alternatief kwamen, vragen stelden richting de landelijke politiek 
et cetera. Ook wordt de BMF regelmatig benaderd over plannen die ten koste gaan van natuur en 
landschap, uitbreidingen van veehouderijen en mestverwerkers met gevolgen voor de buurt en 
voor natuur, verplaatsingen van veehouderijen, klachten over bomenkap, lozingen en vergravingen 
waterlopen, plannen in N2000 gebieden, zoals een wielerbaan, ondersteuning met aanleveren  
van jurisprudentie. 
 
Op het gebied van kernenergie en schaliegas waren in 2015 geen ontwikkelingen die substantieel 
aandacht van de BMF gevraagd hebben.  
 
Begrote uren: 175 
Werkelijke uren: 231 
 
Verschil: de overschrijding is met name toe te schrijven aan extra activiteiten rondom het 380 KV 
dossier.  
 
 
3.2.5.2 Nieuwe achterban 
Geplande activiteiten: 

 In onze nieuwe website, die begin 2015 live gaat, zijn de mogelijkheden die sociale media 
bieden om (jonge) mensen te bereiken geïntegreerd. De inzet van de BMF voor 2015 is  
om deze mogelijkheden optimaal te benutten om nieuwe doelgroepen te bereiken en te 
bedienen.  
 De aanmeldingsprocedure voor nieuwe groepen om zich aan te sluiten bij de BMF op de 
nieuwe website is vereenvoudigd. Hiermee maakt de BMF het makkelijker en uitnodigender 
voor nieuwe groepen om zich aan te sluiten. Zelf zal de BMF ook groepen die onze missie 
delen actief benaderen aan de hand van een eerste lijst met potentiele groepen, die eind 
2014 al is opgesteld. In 2015 zal deze lijst al werkende verder worden uitgebreid. 

 
Realisatie: 
In 2015 is de communicatie verder versterkt. De begin 2015 volledig vernieuwde website werd 
35.648 keer geraadpleegd door 24.202 unieke bezoekers. Het aantal vind-ik-leuks op Facebook 
steeg van 862 naar 893 en het aantal volgers op Twitter steeg van 542 naar 794. 
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In januari 2015 is de mogelijkheid geïntroduceerd om supporter van de Brabantse Milieufederatie 
te worden. Met succes, want in een jaar tijd zijn 180 supporters geworven. Ongeveer de helft 
daarvan is betalend supporter geworden (vanaf 1 euro per maand). Supporters ontvangen onze 
nieuwsbrief, worden uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten en helpen mee om een mooi  
en duurzaam Brabant dichterbij te brengen. Betalende supporters kunnen ook meepraten over de 
koers van de BMF in de Raad van Aangeslotenen. 

 
In 2015 hebben we vijf nieuwe aangesloten groepen mogen verwelkomen, te weten:  
IVN Helmond, Milieudefensie Eindhoven, Stichting van GOL naar Beter, Stichting Proeftuin040 en 
Vereniging 380kVOosterhoutNEE. Ook zijn er groepen afgevallen, waardoor het aantal per saldo 
gelijk is gebleven op 106. In 2015 is gewerkt aan een vereenvoudigde digitale aanmeldprocedure 
voor groepen, die begin 2016 operationeel is geworden. 

 
Ook is in 2015 is het traject opgestart om te bezien of we kunnen komen tot een  
‘Vrienden van de BMF’. Doel van deze Vrienden is om nieuwe netwerken te vormen door ook 
bedrijven te binden aan de BMF. De Gelderse Milieufederatie heeft hier al positieve ervaringen 
mee. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor alternatieve financiering.  
In 2016 zullen we deze verkenning verder voortzetten in samenwerking met enkele personen 
vanuit onze achterban en partners.  

 
Begin 2015 hebben we het activiteitenfonds ingesteld. Onze achterbangroepen en supporters 
kunnen voor projecten een aanvraag indienen voor een geldelijke ondersteuning.  
De Raad van Toezicht kent per vergadering een of twee aanvragen toe.  
 
In 2015 zijn de volgende vier aanvragen gehonoreerd: 
 

 
 

Tot slot is de BMF betrokken geweest bij Werkplaats Het Groene Woud. Doelstelling van deze 
werkplaats is om met alle betrokken partners in Het Groene Woud initiatieven te helpen om hun 
droom of project te realiseren. Daarvoor is de BMF bij verschillende bijeenkomsten geweest waar 
bewoners van HGW hun cases inbrachten. Ook heeft de BMF individuele gesprekken gevoerd.  
Op 20 oktober 2015 heeft de BMF in het Natuurmuseum een bijeenkomst gefaciliteerd over 
fondsenwerving. Daarbij waren bewoners en achterbangroepen uit Het Groene Woud aanwezig.  
 
Begrote uren: 150 
Werkelijke uren: 289 
 
Verschil: de overschrijding is met name toe te rekenen aan de activiteiten rondom het opzetten van 
een activiteitenfonds en de ‘vrienden van de BMF’. Deze activiteiten waren niet voorzien in het 
werkplan.  
 
3.2.6 Communicatie, Politiek, Algemeen 
 
3.2.6.1 Communicatie 
In 2015 zijn 12 nieuwsbrieven verstuurd (elke maand één) naar ruim 1100 abonnees.  
De lay-out van de nieuwsbrief is halverwege 2015 vernieuwd om hem aan te laten sluiten bij de 
nieuwe website. 
 
Er werden in 2015 20 persberichten verstuurd. Niet zonder resultaat, want de BMF was regelmatig 
(ten minste 50 keer) in de Brabantse media te vinden. Vooral rond inhoudelijke thema’s als de 
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veehouderij en natuurbescherming, maar ook met publieksacties als de Nacht van de Nacht en 
een crowdfundingsactie voor een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de veehouderij. 
 
De beleidsmedewerkers zijn communicatief ondersteund bij het zo goed mogelijk onder de 
aandacht brengen van hun dossiers. 
 
Begrote uren: 400 
Werkelijke uren: 671 
 
Verschil: de overschrijding is met name toe te rekenen aan extra inzet op communicatie in 2015. 
 
 
3.2.6.2 Politiek  
In 2015 is een vervolg gegeven aan het bezoeken van de Provinciale Statenfracties.  
Daarnaast is op specifieke dossiers regelmatig contact geweest met woordvoerders, fracties, 
Statencommissies of de Staten als geheel.  
 
Op 5 juni heeft de BMF voor vrouwelijke Raadsleden, Statenleden en Waterschapsbestuurders  
de jaarlijkse Prinsessendag georganiseerd rondom het thema agro-ecologie. Op 8 juli is een 
informatiemiddag georganiseerd voor Statenleden over het Provinciaal Milieu- en Waterplan.  
 
Begrote uren: 100 
Werkelijke uren: 221 
 
Verschil: het verschil is te verklaren door extra werkzaamheden die zijn verricht voor het 
organiseren van de Prinsessendag, onder andere gaat het dan om het begeleiden van een 
stagiair, inclusief een voorafgaand bezoek aan de deelnemende bedrijven.  
 
3.2.6.3 Algemeen 
Tot slot zijn in het werkplan specifiek uren gereserveerd voor coördinatie en beschikt elke 
medewerker over een aantal vrij te besteden uren om actualiteiten op te volgen of te werken  
aan deskundigheidsbevordering. 
 
Begrote uren: 500 
Werkelijke uren: 704 
 
Verschil: het aantal uren is overschreden omdat in 2015 gewerkt is aan het nieuwe BMF 
Beleidsplan 2016-2020. Gedurende het proces werd duidelijk dat voor het uitwerken van het plan 
en het creëren van draagvlak meer interne en externe bijeenkomsten nodig waren dan 
oorspronkelijk gepland. 
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4. Projecten  
 
4.1 Algemeen 
De Brabantse Milieufederatie acquireert actief projecten die in lijn liggen met de drie speerpunten 
van het BMF-beleid: biodiversiteit, nutriëntenkringloop en klimaat/CO2.  
 
Niet alleen zorgt dit voor een bredere financiële basis, op deze manier wil de BMF op een  
proactieve manier bijdragen aan het realiseren van een duurzaam Brabant.  
Voor elk project wordt richting opdrachtgever een uitgebreide projectverantwoording opgesteld. 
Vandaar dat we hier volstaan met een korte opsomming. 
 
Hierna volgen kort de projecten die met externe financiering in 2015 zijn gerealiseerd.  
 
 
 
4.2 BMF Projecten 2015 met steun van derden 
In 2015 is gewerkt aan: 

 Bij- en insectvriendelijk beheer sport- en recreatievelden 
In dit project ontwikkelt de BMF in overleg met  het project Schoon Water (waaraan onder andere 
de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en de Brabantse Waterschappen meedoen) en de 
Natuur en Milieufederaties een communicatiecampagne die gericht is op beheerders en gebruikers 
van sport- en recreatieterreinen. Daarin wordt aangegeven hoe men door chemievrij beheer een 
bijdrage levert aan het in stand houden van ecosystemen in het algemeen en bijen- en 
insectenpopulaties in het bijzonder. Onderdeel van deze communicatiecampagne is het plaatsen 
van bijen- en insectenhotels in en rond sportvelden met uitleg over ecosystemen, vergezeld  
van de nodige publiciteit. 
 

 Kansen en kuilen boven water 
Ook dit jaar heeft de BMF weer een contract gesloten met Brabant Water om gezamenlijk te 
werken aan thema’s rond de bescherming van hun waterwinningen. Zo houdt de BMF onder 
andere in opdracht van Brabant Water (nieuwe) bestemmingsplannen in de gaten om te kijken  
of het daarin neergelegde planologisch regime voldoende bescherming biedt aan de winningen  
en is er een ‘toetsingsmatrix’ ontwikkeld voor omgevingsdiensten, die hen moet helpen sneller  
en effectiever op te treden bij activiteiten die de drinkwaterwinningen bedreigen. Ook de 
betrokkenheid van de BMF in de “Green Deal chemievrij beheer sport” is via dit contract  
actief ondersteund.  

 
 Breda en ommeland verbonden 

De BMF gaat in en om Breda een viertal ommetjes aanleggen. Ommetjes zijn niet al te lange 
wandelingen die aan de rand van een dorp beginnen en eindigen en die zoveel mogelijk langs 
zandpaden en herstelde oude paden door het agrarische cultuurlandschap gaan. De aanleg  
van een ommetje wordt altijd zoveel mogelijk gecombineerd met de aanleg of het herstel van 
landschapselementen (houtwallen, bosjes) en het herstel van cultuurhistorische elementen.  
Door de ommetjes wordt het landschap toegankelijker voor de bewoners en blijven oude 
zandpaden, landschapselementen en cultuurhistorische elementen beter behouden 

 
 Eco Actief VELT in Brabant 

De BMF werkt als partner samen met Velt (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren).  
Velt is van oorsprong Belgisch en heeft 15.000 leden, waarvan 2.500 in Nederland.  
De doelstellingen van beide organisaties stemmen prima overeen. 
Samen met Velt is een projectvoorstel opgesteld en gehonoreerd door de provincie en 
Cultuurfonds Brabant, waarbij drie samentuinen worden begeleid en waarbij heel Brabant wordt 
afgedekt met Velt Afdelingen. Open gebieden waren nog West Brabant, waar het mede dankzij 
een grote bijeenkomst in Rucphen (meer dan 100 deelnemers, ook lokale achterban was daarbij 
betrokken) gelukt is om een actieve lokale Velt afdeling op te richten. In 2016 zal in Asten/Deurne 
ook een bijeenkomst met eenzelfde doel worden gehouden.  
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 Ecologisch Moestuinieren 
In samenwerking met Velt en de Milieufederaties in Overijssel en Noord Holland worden  
25 nieuwe Velt docenten opgeleid, waarvan 6 uit Brabant. De verwachting is dat dit een ‘boost’ 
gaat geven om het ecologisch moestuinieren en gedachtengoed verder te verspreiden.  

 
 Groen verbindt breed gewaardeerd 

Groen verbindt, breed gewaardeerd (beter bekend als de Natuurtour Brabant) is een 
samenwerking van de Brabantse Milieufederatie, IVN Brabant, Brabants Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie 
Noord-Brabant. Verspreid over de provincie vinden tien bijeenkomsten plaats waarin we laten  
zien wat voor moois er allemaal gebeurt in onze provincie op het gebied van natuur en  
welke rol vrijwilligers daarin spelen. De BMF organiseerde een bijeenkomst in Breda  
over het belang van bijen en in Haaren over samentuinen. 

 
 
 Kraanvogel in Kempenbroek 

De Brabantse Milieufederatie werkt samen met de Stichting Ark aan een plan om de vestiging  
van de kraanvogel in het Kempenbroek te bespoedigen. Het Kempenbroek is een gebied in  
het zuidoosten van Brabant, tegen de grens met Limburg en België. Door het watersysteem in 
hoogveengebieden en broekbossen te herstellen wordt ook de leefomgeving van de kraanvogel 
hersteld, wat de kans op permanente hervestiging en succesvol broeden vergroot. 

 
 MKB scan: Duurzaam Herkend 

Met Duurzaam Herkend heeft de BMF een nieuwe, verfrissende duurzaamheidsscan ontwikkeld, 
zonder poespas en gericht op de dialoog (geen kille vragenlijst). De scan Duurzaam Herkend 
combineert het beste uit meerdere duurzaamheidsscans, zoals de MVO prestatieladder,  
de CO2  prestatieladder en het PPP-scan van onderzoeksbureau Telos.  
 

 Natuurontwikkeling t.b.v. Das en Patrijs  
Door uitbreiding moest Golfbaan de Dommel in Sint Michielsgestel compenseren voor de natuur 
die verloren was gegaan. De Brabantse Milieufederatie en de lokale natuurgroepen werken samen 
met de golfbaan, Brabants Landschap, Stichting Das en Boom en Streekfonds het Groene Woud 
aan het versterken van de leefgebieden van de das en de patrijs. Landbouwgronden worden 
ingericht met houtwallen, hagen en solitaire bomen opdat deze dieren zich daar thuis voelen  
en daarmee ook andere planten en dieren die in het ecosysteem passen. 

 
 Netwerk Goed Boeren 

Vernieuwende boeren, die op zoek zijn naar alternatieven voor het huidige landbouwsysteem, 
boeren die een bedrijf willen dat verbonden is met het land, de omgeving en met de maatschappij, 
dat zijn de boeren die meedoen in het Netwerk Goed Boeren. Het netwerk is een 
ontmoetingsplaats en een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouwsector. 
 

 Nieuw elan aan bestaande ommetjes 
Naast de aanleg van vier ommetjes in/om Breda, is de BMF ook bezig om een achttal ‘op te 
pimpen’. Verspreid over Brabant zal de BMF deze 8 ommetjes voorzien van bijvoorbeeld extra 
speeltoestellen onderweg of betere toegankelijkheid.  

 
 Stadsbijen Breda 

Het doel van het project is het stimuleren van de bijenpopulatie in Brabant. Hiervoor worden bij  
de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO Breda) begeleiders en vrijwilligers opgeleid  
tot imkers en hulpimkers. Vervolgens worden bijenkasten geplaatst bij SMO zelf, maar ook bij 
publieke organisaties en bedrijven die een bijenkast willen sponsoren en worden burgers en 
bedrijfsleven voorgelicht over het belang van bijen. Deze benadering levert praktische oplossingen 
voor de aanpak van het bijenprobleem, met aandacht voor sociale cohesie en participatie.
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 Urgentieteam/Brabantberaad 
In Noord-Brabant zijn gebieden waarin vooral geur en fijnstof uit de veehouderij voor zo veel 
overlast zorgen dat dit door de omwonenden als onhoudbaar ervaren wordt. Gezondheid is een 
belangrijk onderdeel in deze discussie. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Waar dieren in 
grote aantallen bij elkaar gehouden worden, kunnen gemakkelijk ziektes uitbreken waar de mens 
ook last van krijgt. Tenslotte is stress als gevolg van een slechte leefomgeving ook schadelijk  
voor de gezondheid. 
 
Om knelpunten in deze gebieden op te lossen is vanuit het Brabantberaad een urgentieteam 
ingesteld. Hierin is de Brabantse Milieufederatie vertegenwoordigd, naast deskundigen van  
de GGD, ZLTO, gemeenten, omgevingsdiensten, Netwerk de Peelhorst en de provincie.  
Het urgentieteam helpt de gemeenten en de mensen in knelpuntsituaties om in gesprek  
te komen, om een verbeterplan te maken en om dit uitgevoerd te krijgen. 
 
De BMF vindt het belangrijk dat burgers in deze gebieden een positie krijgen die gelijkwaardig is 
aan die van de overheid en de agrarische sector. Daarnaast pleit de BMF in het Brabantberaad 
ook voor structurele oplossingen voor de overbelaste veehouderijgebieden zoals onder andere 
lagere dieraantallen en grondgebondenheid van de veehouderij. 
 
Het urgentieteam zal haar werkzaamheden in de loop van 2016 overdragen aan de gemeenten  
en omgevingsdiensten. Deze vergunningverlenende en handhavende instanties zullen zich meer 
dan tot nu toe moeten inspannen om nieuwe knelpunten te vermijden en bestaande op te lossen.   
 

 Voedselbossenexcursie 
Begin november heeft de BMF een excursie georganiseerd naar het bekendste voedselbos van 
Nederland (zoals eerder beschreven in het hoofdstuk Systeemvernieuwing Landbouw en Voedsel) 
De externe kosten voor deze excursie zijn door een externe partij betaald.  

 
4.3 BMF projecten 2015 met steun van de Nationale Postcodeloterij 

 
 Greendeal Sportvelden 

In opdracht van de NMF12 is de BMF (in nauwe samenwerking met Vewin) actief betrokken 
geweest bij het sluiten van de “Green Deal Chemievrij beheer sport” vanuit het belang om actief  
bij te dragen aan een algeheel verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  
Als gevolg van deze betrokkenheid hebben we enerzijds politieke aandacht voor dit onderwerp 
kunnen vragen, anderzijds heeft het geleid tot concrete samenwerkingscontracten met een  
aantal sportbonden (golf, NOC*NSF) waarin we gezamenlijk werken aan het terugdringen van het 
gewasbeschermingsmiddelengebruik in de sportsector. 
 

 Energiestrijd  
Tijdens de energiestrijd 2014-2015 hebben zorghuizen in heel Nederland gestreden om  
de laagste energierekening. De BMF heeft twee zorghuizen in Veghel begeleid tijdens het project.  
 

 Friendraising 
In januari 2015 is de mogelijkheid geïntroduceerd om supporter van de Brabantse Milieufederatie 
te worden. Met succes, want in een jaar tijd zijn 180 supporters geworven. Ongeveer de helft 
daarvan is betalend supporter geworden (vanaf 1 euro per maand). Supporters ontvangen onze 
nieuwsbrief, worden uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten en helpen mee een mooi en 
duurzaam Brabant dichterbij te brengen. Betalende supporters kunnen ook meepraten over de 
koers van de BMF in de Raad van Aangeslotenen. 

 
 Nacht van de Nacht 

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en 
Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden 
evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten  
lichten van gebouwen en reclameverlichting. 
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 Pluk van de Petteflet 
Ook in 2015 reikten de Natuur- en Milieufederaties, samen met Vroege Vogels, de Pluk van de 
Petteflet Natuur en Milieuprijs van € 3.000,- uit. De prijs is geïnspireerd op Pluk die in het boek  
zijn tijd ver vooruit was als natuur- en milieubeschermer. Iedereen die zich concreet inspant voor 
behoud of groei van natuur en milieu, kwam voor de prijs in aanmerking. Het initiatief moest 
natuurlijk wel passen bij de actie van Pluk van de Petteflet zelf: slim van opzet, creatief, effectief  
en eenvoudig uit te voeren. Projecten met een innovatief karakter verdienden de voorkeur.  
Na een provinciale voorronde en een landelijke finale, heeft uiteindelijk de Brabantse inzending 
‘Coöperatie Stationspark Deurne’ van Michel Lintermans de prijs in de wacht gesleept. 

 
 Stookjerijk 2015 

Samen werken aan versnelling van energiebesparing in de sociale huursector. Dat is het doel van 
Stookjerijk, een project van De Natuur en Milieufederaties. Onder andere wordt dit gedaan door 
gesprekken te voeren met gemeenten, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen en met 
hen ronde tafels te organiseren waarin de stand van zaken en mogelijke acties besproken worden.  
 

 Voetafdruk  
De voetafdruk meet welk beslag je als burger claimt op deze aarde, uitgedrukt in hectare.  
De landelijke NMF heeft hiervoor een web applicatie ontwikkeld. Als je deze invult, verschijnt  
op diverse deelgebieden, waaronder voedsel, reizen, verwarming et cetera, wat je verbruikt.  
Zie http://www.brabantsevoetafdruk.nl/. De BMF heeft deze site gepromoot om zoveel mogelijk 
Brabanders bewust te maken van hun voetafdruk.  

 
 Zonnepanelencalculator 

De zonnepanelencalculator is een website waar bedrijven eenvoudig en snel een goede indicatie 
kunnen krijgen over de kosten en terugverdientijd van zonnepanelen.  
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5.  Werkplan 2016 
 
Het BMF Werkplan 2016 moet gezien worden in het verlengde van het nieuwe beleidsplan  
2016-2020 Brabant in Transitie, dat in 2015 is opgesteld. In dit beleidsplan stelt de BMF zichzelf 
nieuwe randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling1, worden de speerpunten (biodiversiteit, 
klimaat en nutriëntenkringloop) nog een keer bevestigd, de kernprocessen die de werkwijze van de 
BMF vormen (energieke samenleving, beleidsbeïnvloeding, projecten) toegelicht en de BMF 
werkvelden beschreven (natuurlijk kapitaal, landbouw en voedsel, energie, mobiliteit). 
Verduurzaming binnen met name de laatste drie werkvelden kan een grote bijdrage leveren aan  
het behouden en liefst vergroten van het natuurlijk kapitaal in Brabant. Maar om dit potentieel 
volledig te benutten is een systeemverandering noodzakelijk. Het beleidsplan beschrijft de 
transitiepaden die de BMF ziet, korte termijn doelen en manieren waarop de BMF daaraan kan 
bijdragen. 
 
Het werkplan 2016 geeft weer hoe de BMF, met deze streefbeelden als stip op de horizon, in 2016 
wil werken aan het bereiken van de doelen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten wij in ons werk 
zoveel mogelijk aan bij provinciaal beleid en provinciale uitvoeringsprogramma’s. We dragen vanuit 
onze verantwoordelijkheid constructief bij aan de totstandkoming van gedegen beleid en betrekken 
de Brabantse samenleving daar zoveel mogelijk bij. Daarnaast letten wij op een goede uitvoering 
van dat beleid. 
 
Voor het volledige beleidsplan 2016-2020 en het BMF werkplan 2016 zie:  
 
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/wie-we-zijn/verantwoording/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Eerder ging de BMF uit van het traditionele PPP model, waarin duurzame ontwikkeling plaatsvindt als de kapitalen People Planet Profit 
in harmonie met elkaar worden ontwikkeld (en dus bij groei niet één of meer kapitalen er op achteruit gaan).  
De BMF gaat nu uit van een model voor duurzame ontwikkeling, waarin de economie ten dienste staat van bredere maatschappelijke 
doelstellingen, waar het economische systeem ingebed is in het sociale systeem en waar beide systemen de grenzen van het ecologisch 
systeem niet overschrijden. 
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6.  Financieel jaarverslag 2015 
 
Over het boekjaar 2015 sluit de resultatenrekening van de BMF met een licht positief saldo. 
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begrote 
baten en lasten. Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken tussen 
kostensoorten in plaats van kosten per doelstelling.  
 
6.1 Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2015 

x € 1.000 

                      
Omschrijving Werkelijk Begroting Voordelig Nadelig
        2015   2015         

Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving € 10 € 7 € 3 € 0
Baten uit acties derden 140 118 22 0
Subsidies van overheden 584 618 0 34
Overige projectbijdragen 218 229 0 11
Overige baten 61 11 50 0

Totaal € 1.013 € 983 € 75 € 45

Lasten 

Personeelskosten € 761 € 819 € 58 € 0
Huisvestingskosten 29 29 0 0
Bureaukosten 38 46 8 0
Organisatiekosten 59 39 0 20
Afschrijvingskosten 9 10 1 0
Financieringskosten -1 1 2 0
Lasten voorgaande jaren 8 5 0 3
Directe projectkosten 103 22 0 81

Totaal € 1.006 € 971 € 69 € 104

Resultaat € 7 € 12 € 144 € 149

Het batige resultaat is als volgt te verklaren: 

Hogere baten dan begroot € 75
Lagere lasten dan begroot 69

€ 144

Lagere baten dan begroot € 45
Hogere lasten dan begroot 104

€ 149

Saldo nadelig ten opzichte van de begroting € -5
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De BMF is in 2015 onder het begrote resultaat uitgekomen, maar toch nog positief afgesloten.  
In plaats van de begrote € 11.621 is het werkelijke resultaat € 5.673.  
Hierna worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. 
 
Na afloop van elk kwartaal stelt de financiële adviseur in samenwerking met bedrijfsvoering een 
voortgangsrapportage op, waarbij begroting versus realisatie wordt vergeleken.  
Een lid van de RvT en de directie bespreken deze rapportage. 
Bij de eerste kwartaal rapportage lagen we nog op schema. Tot op heden stelt de financiële 
adviseur dan nog geen prognose op. Bij de tweede rapportage over de halfjaarcijfers tekende zich 
een stevig verlies af van -/- € 60.000.  
 
Oorzaken: 

 Een grote vordering vanuit het ROC Brabant, waar de heer Verdaasdonk nog een klein 
dienstverband heeft vanaf medio 2013. Er is toentertijd frequent nagevraagd bij het ROC of  
zij de factuur zouden willen sturen aan de BMF. Bij de overgang van de ene financieel adviseur 
naar de andere (begin 2014) zijn ook de financiële systemen gewijzigd (van Cash naar Exact 
Online). Deze vordering is tijdens de conversie abusievelijk niet opgenomen. Vandaar dat we 
onaangenaam verrast waren door de tegenvaller van € 11.500. 
 Van een medewerker is afscheid genomen, wat door veranderde regelgeving tot hogere 
uitgaven heeft geleid dan voorzien. 
 In het begin van het jaar hadden we veel projecten en opdrachten die ingevuld moesten worden. 
Omdat we zelf niet precies de vereiste competenties en capaciteiten hadden in de 
personeelsformatie, hebben we een aantal klussen uitbesteed. Dat betekent dat we wel een 
hoge omzet hadden, maar tegelijk ook hoge uitgaven en te weinig dekking voor interne 
personeelsinzet.  
 Het opstellen van het beleidsplan 2016-2020 heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan voorzien, 
mede door het interactieve proces met betrokkenheid van meerdere partijen als RvT, externen 
en onze achterban. Deze uren hebben we niet kunnen inzetten voor het verwerven van extra 
opdrachten.  

 
Maatregelen: 

 Voortaan stellen we ook in het eerste kwartaal een prognose op. 
 Een sterke kostenreductie, diverse activiteiten en uitgaven zijn ingeperkt of uitgesteld  
(stevig de hand op de knip gehouden). 
 Een grotere nadruk op projectenverwerving en projectbewaking (maandelijks nu).  
Ook start elk project met een projectdefinitie formulier, dat wordt ondertekend door de 
projectleider, directeur en RvT lid.  
 Een openstaande vacature waarvoor reeds een procedure liep, is niet ingevuld 
 Sterke sturing op ‘eigen volk’ eerst; voordat we een klus uitbesteden gaan we in de eigen 
formatie kijken wie deze klus toch uit kan voeren. Pas als iedereen is volgepland, gaan we over 
tot inhuur of uitbesteding.  
 We sturen nu sterk op het bedrag dat we nog moeten verwerven om een positief financieel 
eindresultaat te hebben.  

 
Baten 
In 2015 is licht € 30.000 (3%) meer aan baten ontvangen dan begroot, alleen de onderlinge posten 
laten wel verschillen ten opzichte van de begroting.  
Hieronder worden deze baten verder besproken.  
 
De Baten uit eigen fondsenwerving zijn met € 1.900 iets hoger dan verwacht. Dat geldt ook voor 
de Baten uit acties derden  (+/+  € 22.000). 
 
Subsidies van overheden en Overige projectbijdragen 
Beide posten zijn wat lager uitgevallen, maar de verschillen zijn procentueel niet groot (-/- € 34.000 
(5,5%) resp. -/- € 11.000 (4,5%)). 
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Zorgelijk is wel dat de Provincie haar jaarlijkse reguliere subsidiebijdrage niet meer corrigeert voor 
inflatie naar aanleiding van een besluit daarover door Gedeputeerde Staten. Daardoor vielen de 
subsidiegelden dit jaar € 3.000 lager uit dan oorspronkelijk was begroot. Echter dit bedrag, wat we 
jaarlijks mislopen, wordt elk jaar groter tot zo’n € 30.000 in 2020. Dan is het wel een substantieel 
bedrag.  
 
Overige baten (+/+ € 49.549) is flink hoger dan begroot. Dit is voornamelijk opgetreden naar 
aanleiding van de accountantscontrole door extra baten voorgaande jaren.  
 
Lasten 
De lasten zijn licht hoger dan begroot (+/+ 3%). De meeste lasten zijn lager dan begroot, alleen niet 
de post inhuur/uitbesteding (zie hiervoor) en de post voor BTW verrekening (waarover later meer).  
Hieronder staan de afzonderlijke posten verklaard.  
 
Personeelskosten 
De totale personeelskosten zijn flink lager dan begroot (-/-€ 57.949, -/- 7%).  
Zoals aangegeven is besloten om geen vervanging voor vertrekkend personeel aan te trekken.  
Er is € 1.611 meer aan loonkostensubsidies ontvangen door een bijdrage vanuit UWV voor een 
medewerker. Ook vanwege een langdurig ziektegeval is een flinke uitkering ontvangen vanuit de 
ziektekostenverzekering. Een gedeelte van de gemaakte kosten voor deze medewerkster hebben 
we kunnen terugvorderen op de schadeverzekering van de tegenpartij. We maken gebruik van een 
letselschade advocaat om dit te verhalen. Vanwege nieuwe wetgeving zijn wij als werkgever wel 
verplicht om een transitievergoeding uit te keren. Deze was niet voorzien.  
 
De post vrijwilligers en werkervaringsplaatsen is iets hoger dan gepland (+/+ € 555).  
De BMF zet voor haar werkzaamheden veel vrijwilligers in, die via een vrijwilligersovereenkomst een 
maandelijkse vergoeding krijgen conform de fiscale regels. Ook biedt de BMF 
werkervaringsplaatsen aan. In 2015 hebben daarvan vier personen gebruik gemaakt op het gebied 
van communicatie. Ook in 2015 willen we deze optie blijven aanbieden om starters op de 
arbeidsmarkt een perspectief te bieden om ervaring op te doen. We zien ook dat het werkt: tot op 
heden hebben alle werkervaringsplaatsen een nieuwe betaalde baan verworven op de 
arbeidsmarkt.  
Het aanbieden van vrijwilligersplekken en mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen en stagiairs is 
ook erg positief gewaardeerd in de Duurzaam Herkend scan.  
 
Huisvestingskosten 
Deze kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting (+/+ € 213, +/+ 0,01%).  
 
Bureaukosten  
De meeste bureaukosten zijn lager uitgevallen. 
Zo zijn de vaste telefoonlijnen gesaneerd, waardoor deze kosten zijn afgenomen. Ook zijn nieuwe 
goedkopere mobiele contracten gekozen. Er is (nog) niet gekozen voor VOIP (bellen over internet), 
omdat deze oplossing vooralsnog veel duurder bleek uit te vallen dan gewoon enkele simpele vaste 
telefoonlijnen (ISDN).  
De post porti is nagenoeg nihil: we plakken bijna geen postzegels meer.  
Sinds het jaarverslag 2014 maken we de post software apart zichtbaar. Het bevat de kosten voor 
Exact Online (financiën), TimeTell (Tijdschrijven) en Spits Online (relatiemanagement).  
 
Organisatiekosten 
De organisatiekosten zijn met € 21.000 flink hoger uitgevallen. Dit komt voornamelijk door het apart 
zichtbaar maken van de niet verrekenbare BTW. Sinds 1 januari 2014 is de BMF BTW-plichting voor 
een aantal activiteiten en zijn we ertoe overgaan om de BTW apart zichtbaar te maken.  
Dit betekent niet meteen extra kosten, maar een andere weergave van de financiële kosten.  
 
Het resultaat over de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien:  
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Een vijftal jaren geleden heeft de provincie aangeraden om meer ‘vet op de botten’ te creëren.  
De BMF heeft daarom toegewerkt naar een groter positief resultaat.  
Daardoor is het Eigen Vermogen op een acceptabel peil gebracht. Het beleid is nu erop gericht  
om een bescheiden plus te behalen om het Eigen Vermogen inflatiebestendig te houden.  
 
6.2 Resultaatbestemming exploitatieresultaat  
 

 
 
Hierdoor is ultimo 2015 de hoogte van de continuïteitsreserve € 137.453 positief. De reserve 
financiering activa bedrijfsvoering is € 20.339 positief, de Bestemmingsreserve burgerinitiatief 
€8.250, waardoor de totale reserves € 166.087 positief bedragen. In fondsen is nog een bedrag van 
in totaal € 17.699 beschikbaar.  
 
Vanaf 2009 is een bestemmingsfonds gevormd t.b.v. juridische procedures. 
In de contracten met de TBO's is vastgesteld dat van de jaarlijkse bijdrage per organisatie een 
bedrag van € 5.000 wordt toegevoegd aan het fonds juridische procedures. De BMF voegt vanuit de 
vrij besteedbare gelden van de Nationale Postcodeloterij tevens een bedrag van € 5.000 toe. 
De jaarlijkse kosten inzake juridische procedures worden uit dit fonds onttrokken. Op deze wijze 
wordt gewaarborgd dat provinciale subsidies niet worden gebruikt voor juridische procedures. 
De hoogte van dit fonds bedraagt ultimo 2015 € 14.589 positief. 
 
De BMF is gestart met een beperkte vorming van het bestemmingsreserve Burgerinitiatief.  
Hierin wordt elk jaar een bedrag gestort afhankelijk van het resultaat. Burgerinitiatieven kunnen een 
aanvraag doen voor een bijdrage aan hun project of activiteit. De RvT kent deze toe.  
Eind 2014 is €5.000 hiervoor beschikbaar gesteld vanuit het resultaat van de BMF. 
In 2015 is voor €1.750 uitgekeerd aan een viertal aanvragen. Er is met € 5.000 aangevuld. 
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Het totale Eigen Vermogen (totaal reserves en fondsen) van de BMF bedraagt ultimo 2015  
€ 183.786 positief.  
 
De BMF streeft naar een gezonde balanspositie, waarbij we via het eigen vermogen verliezen  
op kunnen vangen. Maar we willen ook een reserve beschikbaar hebben om bij plotselinge 
stopzetting van de BMF als werkgever nog in staat te zijn om de salarissen van de eigen 
medewerkers een half jaar door te kunnen betalen en een verantwoord sociaal plan op  
te zetten als goed werkgever.  
 
Van de provincie kregen we in het verleden het uitdrukkelijke advies om meer ‘vet op de botten’ te 
creëren. De afgelopen jaren hebben we daar flink aan gewerkt om een gezond eigen vermogen te 
vormen. De voorgaande twee jaren is het streven gericht om naar een klein positief overschot toe te 
werken en zoveel budget aan de doelstelling te besteden. Er is nu een beperkt positief resultaat om 
het Eigen Vermogen qua inflatie e.d. op peil te houden. 
 
6.3 Beleggingsbeleid BMF 
Ontvangen middelen worden niet aangewend voor belegging in effecten, zoals aandelen en 
obligaties. In 2015 zijn de aanwezige liquide middelen verspreid over meerdere banken.  
 
6.4 Risicoparagraaf 
In 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Brabant besloten om de reguliere subsidie niet meer te 
compenseren voor inflatie. Dat betekent dat we terughoudend zijn met het openstellen van nieuwe 
vacatures. 
 
Om meer projecten te kunnen verwerven, zullen we voor alle project- en beleidsmedewerkers een 
cursus Projectmatig Creëren houden. Daardoor hopen we de acquisitievaardigheden van onze 
medewerkers te verbeteren en meer geld te verwerven.  
 
In 2015 is de subsidierelatie met de Nationale Postcode Loterij geëvalueerd. Gelukkig is besloten 
voor een velenging van de toekenning voor de komende vijf jaar. 
 
Er lopen zowel bij Staatsbosbeheer alsook Natuurmonumenten reorganisatie trajecten. Zij zijn beide 
als TBO (Terreinbeherende Organisaties) mede verantwoordelijk voor de TBO inkomsten, een 
vergoeding voor diensten en activiteiten die de BMF voor hen uitvoert.  
We zullen vroegtijdig met beide organisaties in gesprek gaan om te bezien wat de gevolgen van 
deze reorganisaties zullen zijn en hierop anticiperen.  
 
In 2016 zal de procedure voor de werving van een nieuwe directeur gaan lopen. De RvT, de RvA en 
een vertegenwoordiging vanuit het personeel zijn hier al vroegtijdig mee bezig. Er is ook al een 
voorziening opgenomen in de begroting 2016 voor wervingskosten en een overlap in salariskosten 
(een overdrachtperiode van 2 à 3 maanden is voorzien, waardoor we tijdelijk dubbele salariskosten 
hebben).  
 
6.5 Totaal overzicht   
De besteding aan de diverse doelstellingen is als volgt:  
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De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van de kosten beheer en 
administratie een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van 
Richtlijn 650 van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen (VFI).  
 
De kosten beheer en administratie worden naar verhouding toegerekend aan de doelstellingen. 
Voor de specificatie wordt u verwezen naar de toelichting in de jaarrekening.  
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7. Begroting 2016 
 

              

Omschrijving Begroting Begroting Realisatie

    2016   2015     2014

BATEN 

Baten uit fondsenwerving € 8.000 € 7.000 € 8.983

Aandeel in acties van derden 128.000 118.000 132.185

Subsidies overheden en anderen 759.499 617.515 622.734

Overige projectbijdragen 150.951 228.513 194.489

Overige baten 0 11.000 18.952

Totale baten € 1.046.450 € 928.028 € 977.343

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

Speerpunt Biodiversiteit € 491.454 € 497.453 € 479.899

Speerpunt Klimaat 115.062 169.777 217.834

Speerpunt Nutriëntenkringloop 109.538 166.139 155.625

Speerpunt Achterban 327.726 135.885 111.963

Verdeling Beheer & Adm. € 1.043.781 € 969.254 € 965.321

Kosten eigen fondsenwerving € 1.051 € 1.153 € 1.714

% van baten eigen fondsenwerving 13% 16% 19%

Kosten Beheer & Administratie € 0 € 0 € 0

Totale lasten € 1.044.832 € 970.407 € 967.035

Resultaat € 1.619 € 11.621 € 10.308

Resultaatbestemming: 

Continuïteitsreserve € 0 € 16.526 € 5.979

Bestemmingsreserves 1.619 95 -130

Bestemmingsfondsen 0 -5.000 4.459

€ 1.619 € 11.621 € 10.308
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2016 

          

Omschrijving Begroting Begroting Realisatie

   2016  2015   2014

BATEN 

Baten uit fondsenwerving 

Contributies € 4.000 € 4.000 € 4.260

Donaties 4.000 3.000 4.605

Overige baten uit fondsenwerving 0 0 118

€ 8.000 € 7.000 € 8.983

Baten uit acties derden 

Stichting De Natuur en Milieufederaties 

Vrij besteedbare gelden € 118.000 € 118.000 € 118.000

Projectbijdragen 10.000 0 14.185

Verdeling Beheer & Adm. € 128.000 € 118.000 € 132.185

Subsidies overheden  

Reguliere Subsidie Provincie € 444.699 € 457.515 € 450.901

Subsidies overige projecten Provincie 237.343 160.000 156.063

Subsidies projecten overige overheden 77.457 0 15.770

Totaal € 759.499 € 617.515 € 622.734

Overige projectbijdragen 

Bijdrage TBO's € 69.335 € 68.513 €            102.804 

Overige projectbijdragen 81.617 160.000 91.685

Totaal € 150.951 € 228.513 € 194.489

Overige baten en lasten. 

Overige opbrengsten € 0 € 11.000 € 8.111

Baten voorgaand jaar 0 0 10.841

Totaal € 0 € 11.000 € 18.952

1.046.450 982.028 977.343
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Omschrijving Begroting Begroting Realisatie

   2016  2015   2014

LASTEN 

Personeelskosten 

Salariskosten € 478.000 € 544.000 € 513.446

Sociale lasten 83.200 94.000 83.606

Pensioenpremies 50.000 58.000 54.898

Ontvangen ziekengelden 0 -14.133 -20.092

Ontvangen loonkostensubsidies -3.000 -1.500 -2.331

Eindejaarsuitkering 21.000 22.000 18.791

Reiskosten 24.000 24.000 28.974

Vergoeding telewerken 1.000 2.000 763

Deskundigheidsbevordering 10.000 10.000 10.020

Ziektewetverzekering 13.000 15.000 18.847

Arbodienst 2.000 2.500 3.306

Inhuur personeel/stagevergoedingen 8.500 41.000 2.438

Vrijval reservering afkoop personeel 0 3.690 4.998

Werving personeel 10.000 0 1.369

Vrijwilligersvergoedingen 10.000 8.000 9.095

Overige personeelskosten 10.000 10.250 9.627

Totaal € 717.700 € 818.807 € 737.755

Huisvestingskosten 

Huur € 17.500 € 16.000 € 19.503

Energiekosten 6.000 6.000 6.375

Schoonmaakkosten 4.500 4.500 4.924

Overige huisvestingskosten 2.500 2.500 5.275

Totaal € 30.500 € 29.000 € 36.077

Bureaukosten 

Telefoonkosten  € 9.000 € 12.000 € 11.609

PR-materiaal/website 10.000 10.000 8.977

Kopieer- en drukwerkkosten 4.000 5.000 4.849

Kantoorbenodigdheden en porti 2.000 2.100 1.484

Documentatie en vakliteratuur 1.000 1.000 1.058

Computermaterialen en onderhoud 2.500 4.500 4.157

Ondersteuning netwerkbeheer 9.000 9.000 8.652

Representatiekosten 1.000 1.000 855

Contributies en bijdragen 4.000 500 1.245

Software 3.500 3.627

BMF Klimaat Neutraal 600 600 75

Totaal € 46.600 € 45.700 € 46.588

 
 



Jaarverslag 2015 Brabantse Milieufederatie  

 

44 
 

 
          

Omschrijving Begroting Begroting Realisatie

   2016  2015   2014

Organisatiekosten 

Administratiekosten € 17.000 € 19.000 € 17.959

Accountantskosten 7.000 7.000 6.000

Kosten CBF-keurmerk 3.500 500 230

Kosten Raad van Toezicht 750 750 0

Vergaderkosten 2.000 1.000 3.064

Juridische kosten en leges 1 13.500 10.000 10.541

Correctie aftrekbare voorbelasting 15.000 -1.578

Zakelijke verzekeringen 500 500 462

Totaal € 59.250 € 38.750 € 36.678

1

Afschrijvingskosten 

Afschrijvingskosten inventaris € 2.500 € 1.800 € 1.656

Afschrijvingskosten automatisering 8.500 8.600 7.725

Totaal € 11.000 € 10.400 € 9.381

Financieringskosten 

Betalingsverschillen € 0 € 0 € 0

Bankkosten 750 750 -1.246

Totaal € 750 € 750 € -1.246

Directe projectkosten 174.032 22.000 96.385

Overige kosten 

Lasten voorgaand jaar € 5.000 € 5.000 € 5.417

Totaal € 5.000 € 5.000 € 5.417
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Het begrote resultaat voor 2016 laat een licht positief bedrag zien van € 2.000.  
 
Aan de lastenkant is een defensieve opstelling gekozen: er is zoveel mogelijk uitgegaan van 
maximaal optredende kosten om in 2016 niet voor verrassingen te komen staan wat gestegen 
kosten betreft.  
 
De belangrijkste verschuivingen aan de batenkant zijn: 

 Een sterke verhoging (+/+ € 74.000, 7,7%) in de batenkant bij inkomsten overheden (provincie) 
door een grote opdracht in het kader van urgentieteams. 
 

Aan de lastenkant: 
 Een vermindering van de post personeelskosten door beperkt aannamebeleid. Voor een aantal 
projecten, zoals urgentieteam, afronding van de projecten rondom de Bij en enkele Velt 
projecten, hebben we nog wel steeds projectkosten.  

 
Aan de lastenkant zien we een sterke stijging op het speerpunt Achterban (+/+ € 128.000, 64%), wat 
aangeeft dat we veel activiteiten met en voor onze achterban organiseren.  
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8.  Verantwoordingsverklaring 
 
De leden van de Raad van Toezicht en van het Bestuur van de Brabantse Milieufederatie 
onderschrijven de volgende principes: 
 
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, 

en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het 
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief 
en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  

3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 

 
In de verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Brabantse Milieufederatie 
invulling heeft gegeven aan deze principes. 
 
Samengevat zijn de belangrijkste punten uit de verantwoordingsverklaring: 
Ad 1)  

 op dit moment heeft de Brabantse Milieufederatie een bureau met een directeur/bestuurder t.b.v. 
de uitvoering van het beleid en een Raad van Toezicht (RvT) t.b.v. de functie ‘toezicht houden’. 
Dit is statutair vastgelegd; 
 in 2011 is een eerste aanzet gemaakt om de functiescheiding nog verder door te voeren  
in een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Daarnaast is, om de belangen van de 
aangesloten groepen goed te behartigen, een Raad van Aangeslotenen voorgesteld.  
Deze verandering heeft medio 2012 statutair plaatsgevonden. De statuten zijn in 2013 verder 
aangescherpt conform de aanbevelingen van het CBF; 
 de Raad van Toezicht is vier keer bijeengekomen. Tijdens elke vergadering komen de voortgang 
van de bedrijfsvoering, veranderingen ten opzichte van wat is begroot en de belangrijkste 
actuele thema’s en ontwikkelingen aan de orde; 
 op elke vergadering van de RvT staat een inhoudelijk onderwerp op de agenda,  
waarover een BMF-bureaumedewerker een toelichting verzorgt.  
Daarnaast worden van langlopende projecten voortgangsverslagen besproken.  
Het bestuur/RvT kan dan bepalen of de ingezette werkwijze nog akkoord is en beoordeelt  
of de beoogde doelstelling behaald gaat worden; 
 elk jaar organiseert de RvT in samenwerking met het BMF-bureau een gezamenlijke 
bijeenkomst met de achterban, zodat gezamenlijk met de achterban de koers kan worden 
uitgezet. Gebleken is dat de aangesloten groepen een degelijk fundament zijn voor de 
Brabantse Milieufederatie; 
 vanaf 2011 worden de activiteiten gericht op, naast de achterban, een drietal speerpunten, 
namelijk: biodiversiteit, nutriëntenkringlopen en klimaat.  
De RvT heeft deze speerpunten geaccordeerd.  

 
Ad 2) 
Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats: 

 de directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste 
resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd.  
De RvT toetst dit werkplan aan het meerjarenbeleidsplan, de (meerjaren)begroting en de 
richtinggevende doelstellingen en neemt een besluit; 
 een meerjarenbeleidplan (inclusief meerjarenbegroting) voor de periode 2016 tot en met 2020 is 
eind 2015 vastgesteld; 
 de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering voorzien de directeur/bestuurder en RvT van 
financiële kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting zichtbaar 
worden gemaakt.  
 Voorafgaande aan de vergadering van de RvT waarin de financiële kwartaalrapportage wordt 
behandeld, vindt een overleg plaats tussen een lid van de RvT,  de directeur,  
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hoofd bedrijfsvoering en financieel adviseur. In dit overleg wordt op gedetailleerd niveau de 
financiële informatie behandeld, waarna in de bestuursvergadering op hoofdlijnen de 
rapportages worden behandeld; 
 de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering stellen een jaarrekening op conform de 
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Een onafhankelijke accountant (With) controleert 
deze en voorziet de jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring.  
De accountant rapporteert rechtstreeks aan de RvT over de jaarlijkse accountantscontrole.  
De RvT toetst de jaarrekening en stelt deze vast; 
 sinds begin 2014 is er een audit commissie ingesteld, inclusief audit regelement. De audit 
commissie rapporteert aan de RvT; een lid van de RvT zit de auditcommissie voor 
 de directie stelt maandelijks een projectactiviteitenoverzicht op dat overeenstemt met de 
jaarrekening. In dit overzicht worden per project vastgelegd: de behaalde resultaten, de 
gerealiseerde producten, de gerealiseerde uren en kosten. Het overzicht bevat ook per  
project informatie over gerealiseerde financiering, d.w.z. subsidies en overige bijdragen.  
De inhoudelijke verslaglegging is opgenomen in het externe jaarverslag, dat door 
geïnteresseerden kan worden opgevraagd; 
 per kwartaal wordt de voortgang van de realisatie van het lopende werkplan irt de begroting 
geëvalueerd en ter kennis van de Rvt gebracht. 
 bij het opstellen van het projectactiviteitenoverzicht wordt de werkwijze van de organisatie 
geëvalueerd en afspraken gemaakt over mogelijke verbeteringen van de aanpak in de toekomst; 
 daarnaast werkt de Brabantse Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door: 
˗ structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale milieufederaties, 

terreinbeheerders en overige partners; 
˗ het bevorderen van een organisatiecultuur waarin zuinigheid, soberheid, vlijt en 

duurzaamheid leidende principes zijn naast ambitie en gedrevenheid; 
˗ benchmarking; zo is in 2013 een kostenvergelijk gemaakt tussen de twaalf milieufederaties; 
˗ uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringstrajecten met andere 

provinciale instellingen; 
˗ een terughoudend beloningsbeleid zoals mag blijken uit het feit dat de directeur in schaal 13 

van de provinciale schalensystematiek valt; 
˗ bestuurders niet te bezoldigen. 

 
Ad 3) 

 de Brabantse Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen 
leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale 
activiteiten in Brabant. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk en contacten, die bij deze 
ondersteuning van dienst kunnen zijn; 
 de Milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en 
bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast ook richten op een goede en efficiënte 
informatievoorziening aan een breed publiek; d.w.z. alle in natuur, milieu, duurzaamheid  
en landschap geïnteresseerde mensen; 
 eenieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren  
of gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar  
onze website, facebook en twitter zijn daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of 
reacties worden zeer op prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van 
beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 
 tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of 
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid.  
In 2015 zijn er geen klachten ingediend. 
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De jaarrekening 2015 is vastgesteld en goedgekeurd op de vergadering van 24 mei 2016 door de 
Raad van Toezicht. Op 26 april 2016 heeft de Raad van Aangeslotenen haar advies gegeven.  
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 

 
Nol Verdaasdonk, 
directeur/bestuurder Brabantse Milieufederatie 
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9. Nationale Postcode Loterij 
 
9.1 Nationale Postcode Loterij: 2,25 miljoen voor De Natuur- en Milieufederaties 
 
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!” 
 
De Brabantse Milieufederatie heeft in 2015 dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode 
Loterij onder meer de projecten Nacht van de Nacht, Pluk van de Petteflet, Velt samenwerking, 
Bijen & Insecten verbetering, alsmede diverse voorlichtingen kunnen realiseren. 
  

 
 
Fotobijschrift:  
 
Op de foto vlnr: 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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10. Jaarrekening 
 
10.1 Balans per 31 december 2015 

Balans

            

    

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 

                  

Materiële vaste activa 

Benodigd voor de bedrijfsvoering € 13.814 € 20.339 

Direct in gebruik voor de doelstelling 0 0 

€ 13.814 € 20.339

Vlottende activa 

Vorderingen € 84.070 € 113.974 

Overige overlopende activa 55.587 34.884 

€ 139.657 € 148.858

Liquide middelen € 375.805 € 376.061

 
 
 
 
 

    

Totaal € 529.276 € 545.258
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Per 31 december 2015 

            

    

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014  

                                   

Reserves en Fondsen 

Reserves 

Stichtingskapitaal € 45 € 45 

Continuïteitsreserve 137.453 138.587 

Egalisatiereserve provincie 0 0 

Bestemmingsreserves 28.589 25.339 

€ 166.087 € 163.971

Fondsen 

Casimir fonds € 3.110 € 3.110 

Fonds juridische procedures 14.589 11.032 

€ 17.699 € 14.142

    

Totaal Reserves en Fondsen € 183.786 € 178.113

Langlopende schulden € 40.000 € 50.000

Kortlopende schulden   

Crediteuren € 54.952 € 30.259 

Overige overlopende passiva 250.538 286.886 

€ 305.490 € 317.145
     

Totaal € 529.276 € 545.258
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10.2 Staat van Baten en Lasten over 2015 
Staat van Baten en Lasten over 2015 

              

Omschrijving Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

    2015   2015  2014 

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving € 9.891 € 7.000 € 8.983

Baten uit acties derden 139.960 118.000 132.185

Subsidies van overheden 583.936 617.515 622.734

Overige projectbijdragen 217.984 228.513 194.489

Overige baten 60.549 11.000 18.952

TOTAAL BATEN € 1.012.320 € 982.028 € 977.343

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

Speerpunt Klimaat € 163.138 € 169.777 € 217.834

Speerpunt Biodiversiteit 560.904 497.453 479.899

Speerpunt Nutriëntenkringloop 124.623 166.139 155.626

Speerpunt Achterban 157.538 135.885 111.962

Totaal besteed aan doelstellingen € 1.006.203 € 969.254 € 965.321

Werving lasten € 444 € 1.153 € 1.714

Kosten beheer en administratie  € 0 € 0 € 0

TOTAAL LASTEN € 1.006.647 € 970.407 € 967.035

RESULTAAT € 5.673 € 11.621 € 10.308

Resultaat is toegevoegd/ontrokken aan: 
 

Continuïteitsreserve € -1.134 € 16.526 € 5.979

Bestemmingsreserves 3.250 95 -130

Bestemmingsfondsen 3.557 -5.000 4.459

€ 5.673 € 11.621 € 10.308

# De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op 

de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen (VFI). 

De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de toelichting lastenverdeling, maar worden in de Staat van Baten 
en Lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen. 
 



Jaarverslag 2015 Brabantse Milieufederatie  

 

55 
 

10.3 Kasstroomoverzicht 2015 

31 december 2015 31 december 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Exploitatieresultaat € 5.673 € 10.308

Aanpassingen voor:     
- afschrijvingen € 9.230 € 9.381 
- mutaties voorzieningen 0 0 

9.230 9.381
Veranderingen in vlottende middelen: 
-  voorraden € 0 € 0 
-  vorderingen 9.201 12.363 
-  kortlopende schulden (exclusief schulden 
   aan kredietinstellingen) -11.655 92.004 

-2.454 104.367

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten € 12.449 € 124.056

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen materiële vaste activa € -2.705 € -4.251 
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten € -2.705 € -4.251

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen € 0 € 0 

Aflossing langlopende schulden -10.000
-

10.000 
Overige mutaties reserves en fondsen   0 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten € -10.000 € -10.000

Mutatie Liquide Middelen  € -256 € 109.805

Liquide Middelen  
31-12-

2014 31-12-2015 Mutatie 
ING bank € 4.063 € 865 -3.198 
ING bank spaarrekening 81.603 52.930 -28.673 
Triodos Bank 23.598 15.099 -8.499 
Triodos Internet Rendementrekening 166.683 204.636 37.953 
Rabobank Streekrekening 101.408 102.186 778 
kruisposten -1.469 0 1.469 
Kas  175 89 -86 

Totaal € 376.061 € 375.805 -256 
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10.4 Waarderingsgrondslagen 
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

Algemene grondslagen/Verslaggeving volgens CBF-Keurmerk 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" zoals opgenomen in 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.  De 
jaarrekening is opgesteld in euro's. 
 
Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers over 2014 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar 
mogelijk te maken. 
 
Grondslagen van waardering 
Algemene grondslagen. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde  
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij een  
andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
 
Materiële vaste activa. 

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte gebruiksduur bepaalde 
afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage 
van deze verkrijgingsprijs. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
Deze zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek  van een 
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

Projectverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt 
aan de ontvanger van de subsidie en worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de projectactiviteiten 
dienen te worden uitgevoerd door de uitvoerende projectpartner. 
 
Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije beschikking van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 
 

De egalisatiereserve is gevormd uit niet bestede subsidies en mag maximaal 10% van de jaarlijkse subsidie 
bedragen. 
 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en 
gelden die vastliggen in vaste activa. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de toegekende 
subsidiebaten en overige baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten  
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij  
voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden 
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura worden gewaardeerd tegen reële 
waarde. 
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Lasten 
 
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
lasten. 
 
Projectverplichtingen 
 

Projectverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de contractueel afgesproken 
projectperiode valt. De projectbestedingen worden derhalve toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. 
 
Personeelsbeloning 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in 
overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
De Stichting hanteert voor haar medewerkers een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen zijn 
gebaseerd op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. 
Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. De risico’s voor 
prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige bijdragen 
aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans 
opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de Stichting 
geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig hogere premies.  
 
Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 97% ultimo 2015 (2014: 102%). PFZW heeft op 1 juli 
2015 het nieuwe herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staan de 
maatregelen die genomen worden om te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau komt. 
PFZW heeft 12 jaar de tijd om weer op de dekkingsgraad van 127% te komen.  
 
Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen: 
- de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%; 
- de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een dekkingsgraad hoger 
dan 110%; 
- een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige premie. 
Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW genoodzaakt de 
pensioenen te verlagen en zal tijdelijke een extra premie van 2,5% worden gevraagd. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.         
         
Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.         
         
Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.         
         
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 
uit operationele activiteiten.   
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10.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2015

31-12-2015 31-12-2014 

Activa 

Materiële vaste activa 

Benodigd voor de bedrijfsvoering 

Aanschafwaarde per 1 januari € 86.324 € 82.073 
Cumulatieve afschrijving t/m vorig boekjaar -65.985 -56.604 

Boekwaarde per 1 januari  € 20.339 € 25.469 

Investeringen  2.705 4.251 
Desinvesteringen  0 0 
Cumulatieve afschrijving desinvestering 0 0 
Afschrijving  -9.230 -9.381 

Boekwaarde per 31 december  € 13.814 € 20.339 

Direct in gebruik voor de doelstelling 

Boekwaarde per 31 december  € 0 € 0 

Totaal materiële vaste activa € 13.814 € 20.339 

Voor een specificatie per investering verwijzen wij u naar bijlage 1. 
Inventaris wordt afgeschreven in 5 jaar en hardware in 3 jaar. 

Vorderingen 

Debiteuren lopende projectsubsidies * € 84.070 € 113.974 
Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 

Stand per 31 december € 84.070 € 113.974 

* specificatie debiteuren lopende projectsubsidies 
Toegezegde projectsubsidies € 179.157 € 152.695 
Nog te realiseren -95.087 -38.721 

Stand per 31 december € 84.070 € 113.974 

Dit kan als volgt verder worden toegelicht: 

Saldo nog te vorderen projectsubsidies € 180.798 € 189.174 
Saldo vooruitgefinancierde projecten -96.728 -75.200 
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€ 84.070 € 113.974 

De voorziening dubieuze debiteuren is bepaald door middel van individuele beoordeling. 
Het verloop van de voorziening in 2015 is als 
volgt: 

Stand per 1 januari € 0 € 0 
Afboekingen  0 0 
Dotatie  0 0 

€ 0 € 0 

Overige overlopende activa 

Vooruitbetaalde posten € 18.512 € 22.190 
Waarborgsom frankeermachine 0 160 
Rente spaarrekening 1.597 1.550 
Uitkering ziektewetverzekering 0 1.688 
Vooruitbetaalde verzekeringen 16.455 0 
Nog te factureren 19.023 0 
Overige overlopende activa 0 9.296 

Totaal € 55.587 € 34.884 

Liquide middelen 

ING bank € 865 € 4.063 
ING bank spaarrekening 52.930 81.603 
Triodos Bank 15.099 23.598 
Triodos Internet Rendementrekening 204.636 166.683 
Rabobank Streekrekening 102.186 101.408 
Kruisposten 0 -1.469 
Kas  89 175 

Stand per 31 december € 375.805 € 376.061 

De liquide middelen zijn ter vrije besteding van de instelling. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 

31-12-2015 31-12-2014

Passiva 

Reserves en Fondsen 

Reserves 
Stichtingskapitaal € 45 € 45

Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari € 138.587 € 132.608
Resultaatbestemming -1.134 5.979

Stand per 31 december  € 137.453 € 138.587

Egalisatiereserve provincie 
Stand per 1 januari € 0 € 0
Resultaatbestemming 0 0

Stand per 31 december  € 0 € 0

Dit betreft een reserve voor het eventueel niet bestede deel van de provinciegelden.  
In 2015 zijn opnieuw meer uren besteed dan begroot.

Reserve financiering activa bedrijfsvoering 
Stand per 1 januari € 20.339 € 25.469
Resultaatbestemming 0 -5.130

Stand per 31 december  € 20.339 € 20.339

Bestemmingsreserve burgerinitiatief 

Stand per 1 januari € 5.000 € 0
Bestedingen -1.750
Resultaatbestemming 5.000 5.000

Stand per 31 december  € 8.250 € 5.000

Totaal reserves € 166.087 € 158.971

Fondsen 

Casimir Fonds 

Stand per 1 januari € 3.110 € 3.110
Bestedingen 0 0
Resultaatbestemming 0 0

Stand per 31 december  € 3.110 € 3.110

Dit fonds is ontstaan na een schenking van de heer Casimir. Periodiek wordt een prijs uitgereikt 
aan Brabantse burgers die een positieve bijdrage aan het milieu hebben geleverd. De kosten voor  
deze prijs worden middels de resultaatbestemming onttrokken aan dit fonds.  
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Fonds juridische procedures 

Stand per 1 januari € 11.032 € 6.573
Resultaatbestemming toevoeging 10.000 15.000
Resultaatbestemming onttrekking -6.443 -10.541

Stand per 31 december  € 14.589 € 11.032

In de contracten met twee van de TBO's is vastgesteld dat van de jaarlijkse bijdrage per organisatie 
een bedrag van € 5.000 wordt toegevoegd aan het fonds juridische procedures. De BMF voegt vanuit 
de vrijbesteedbare gelden van de Nationale Postcodeloterij tevens een bedrag van € 5.000 toe. 
De jaarlijkse kosten inzake juridische procedures worden uit dit fonds onttrokken. 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat provinciale subsidies niet worden gebruikt voor juridische 
procedures. 

Totaal fondsen € 17.699 € 14.142

Totaal Reserves en Fondsen € 183.786 € 173.113

Resultaatbestemming 
Het resultaat is als volgt toegevoegd/onttrokken aan de reserves en fondsen: 

Toevoeging continuïteitsreserve  € -1.134
Toevoeging reserve financiering activa 0
Onttrekking Casimir fonds 0
Toevoeging bestemmingsreserve burgerinitiatief 5.000
Bestedingen burgerinitiatief -1.750
Toevoeging bestemmingsfonds juridische 
procedures 10.000
Onttrekking bestemmingsfonds juridische 
procedures -6.443

Totaal € 5.673

Langlopende schulden 

Stand per 1 januari € 50.000 € 60.000
Aflossingsverplichting volgend boekjaar -10.000 -10.000

€ 40.000 € 50.000

In 2010 is er een overeenkomst tot stand gekomen met de Provincie Noord-Brabant inzake de  
terugbetaling van de subsidiegelden NUBL-project Aanpak Milieuzorg op Recreatiebedrijven. 
De terugbetaling zal in 10 jaar, zonder rentetoeslag plaatsvinden. In 2011 is een bedrag van  
€ 11.225 betaald. Vanaf 2012 t/m 2020 zal jaarlijks een bedrag van € 10.000 worden betaald. 
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Kortlopende schulden 

Crediteuren € 54.952 € 30.259
Aflossingsverplichting terug te betalen 
subsidiegelden 10.000 10.000
Reserve afkoopsom personeel 0 12.882
Omzetbelasting af te dragen 21.965 27.663
Omzetbelasting in beschikkingen 5.282 4.309
Te betalen loonbelasting 22.166 28.759
Te betalen pensioenpremies 3.307 1.418
Te betalen accountantskosten 9.000 9.000
Verplichting vakantietoeslag 26.440 24.736
Verplichting vakantiedagen 44.170 45.660
Vooruitontvangen subsidies 68.325 75.200
Overige overlopende passiva 39.883 47.259

Totaal kortlopende schulden € 305.490 € 317.145

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

- huur gebouwen 
Het huurcontract is per 1 juli 1993 aangegaan en 
heeft een onbepaalde looptijd. 
De opzegtermijn bedraagt drie maanden. 
De huur bedraagt m.i.v. 1 oktober 2015 € 1.451 per maand. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na balansdatum 31 december 2015 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in deze 

jaarrekening zijn te vermelden. 
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2015 

Lastenverdeling per doelstelling 
                  

                    
Speerpunten 

Nutriënten- Fondsen- Beheer Totaal Begroting Totaal 
    Klimaat   Biodiversiteit   kringloop Achterban   werving  & Adm.   2015   2015   2014 

11,3% 35,9% 9,3% 11,0% 0,1% 32,5% 100,0%
Personeelskosten € 86.129 € 273.072 € 70.912 € 83.542 € 380 € 246.825 € 760.858 € 818.807 € 737.755 
Huisvestingskosten 3.307 10.485 2.723 3.208 15 9.477 29.213 29.000 36.077 
Bureaukosten 4.297 13.623 3.538 4.168 19 12.313 37.957 45.700 46.588 
Organisatiekosten 6.690 21.210 5.508 6.489 30 19.171 59.097 38.750 36.678 
Afschrijvingskosten 0 0 0 0 0 9.230 9.230 10.400 9.381 
Financieringskosten 0 0 0 0 0 -883 -883 750 -1.246 
Lasten voorgaande jaren 0 0 0 0 0 7.685 7.685 5.000 5.417 

  
Totaal  € 100.423 € 318.389 € 82.680 € 97.406 € 444 € 303.818 € 903.157 € 948.407 € 870.650 

Verdeling B & A 16,77% 53,16% 13,81% 16,26%

€ 50.944 € 161.517 € 41.943 € 49.414 0 € -303.818

Directe projectkosten € 11.772 € 80.998 € 0 € 10.718 0 € 0 € 103.488 € 22.000 € 96.385 

Totale kosten 2015 € 163.139 € 560.904 € 124.623 € 157.538 € 444 € 0 € 1.006.645

Verdeling begroting 2015 € 169.777 € 497.453 € 166.139 € 135.885 € 1.153 € 0 € 970.407

Verdeling jaarrekening 2014 € 217.834 € 479.899 € 155.626 € 111.962 € 1.714 € 0 967.035 

Kostentoerekening 
De kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de urenregistratie 
Kengetallen 
% kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 4,4% (2014: 18,8% en 2013: 11,3%).  
De CBF-richtlijnen geven een norm aan van maximaal 25% over gemiddeld 3 jaar. Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar is 11,5%. 
% besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten (voor verdeling Beheer & Administratie) = 66,3% (2014: 66,8%  en 2013: 66,6%) 
% kosten Beheer & Administratie (voor verdeling) ten opzichte van totale kosten = 33,6% (2014: 33,0% en 2013: 35,7%) 
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Toelichting op de Staat van Baten en lasten 2015 

                      
Omschrijving Werkelijk Begroting Werkelijk 
          2015   2015   2014   

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Contributies € 4.230 € 4.000 € 4.260 
Donaties 5.661 3.000 4.605 
Overige baten uit fondsenwerving 0 0 118 

Totaal € 9.891 € 7.000 € 8.983 

Baten uit acties derden 

Stichting De Natuur- en Milieufederaties 
Vrij besteedbare gelden € 118.000 € 118.000 € 118.000 
Projectbijdragen 21.960 0 14.185 

Totaal € 139.960 € 118.000 € 132.185 

De looptijd van de toezegging van de Nationale Postcode Loterij loopt, per rapportdatum,   
tot en met 2019. 

Subsidies overheden  

Reguliere Subsidie Provincie € 454.671 € 457.515 € 450.901 
Subsidies overige projecten Provincie 129.265 160.000 156.063 
Subsidies projecten overige overheden 0 0 15.770 

Totaal € 583.936 € 617.515 € 622.734 

Overige projectbijdragen 

Bijdrage TBO's € 96.746 € 68.513 € 102.804 
Overige projectbijdragen 121.238 160.000 91.685 

Totaal € 217.984 € 228.513 € 194.489 

Overige baten  

Baten voorgaand jaar € 49.906 € 0 € 10.841 
Overige opbrengsten 10.643 11.000 8.111 

Totaal € 60.549 € 11.000 € 18.952 
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Omschrijving Werkelijk Begroting Werkelijk 
          2015   2015   2014   

LASTEN 

Personeelskosten 

Salariskosten € 539.487 € 544.000 € 513.446 
Sociale lasten 84.166 94.000 83.606 
Pensioenpremies 55.943 58.000 54.898 
Ontvangen ziekengelden -22.556 -14.133 -20.092 
Ontvangen loonkostensubsidies -3.111 -1.500 -2.331 
Eindejaarsuitkering 22.000 22.000 18.791 
Transitievergoeding 5.645 0 0 
Reis- en verblijfskosten 25.743 24.000 28.974 
Vergoeding telewerken 438 2.000 763 
Deskundigheidsbevordering 7.519 10.000 10.020 
Ziektewetverzekering 16.455 15.000 18.847 
Arbodienst 2.241 2.500 3.306 
Inhuur personeel/stagevergoedingen 4.519 41.000 2.438 
Mutatie reservering afkoop personeel 1.348 3.690 4.998 
Werving personeel 0 0 1.369 
Vrijwilligersvergoeding/werkervaringsplaats 8.555 8.000 9.095 
Overige personeelskosten 12.466 10.250 9.627 

Totaal € 760.858 € 818.807 € 737.755 

Gemiddelde personeelsbezetting (in FTE) 12,0 9,0 11,5 

Wet normering bezoldiging topfuntionarissen 
Directeur: N. Verdaasdonk (full-time, 36 uur) 
Werkzaam vanaf: Vanaf 1 oktober 2011 loondienst, gedetacheerd vanaf 1 januari 2010. 

Bruto-inkomen: € 67.366 
(inclusief vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering) 

Sociale lasten: € 9.283 
Pensioenlast: € 7.002 
WNT -maximum € 230.474 met overgangsrecht 
WNT -maximum € 178.000 maximum in 2015 zonder overgangsrecht

Huisvestingskosten 

Huur € 17.001 € 16.000 € 19.503 
Energiekosten 6.433 6.000 6.375 
Schoonmaakkosten 4.188 4.500 4.924 
Overige huisvestingskosten 1.591 2.500 5.275 

Totaal € 29.213 € 29.000 € 36.077 
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Omschrijving Werkelijk Begroting Werkelijk 
          2015   2015   2014   

Bureaukosten 

Telefoonkosten  € 7.982 € 12.000 € 11.609 
PR-materiaal/website 4.539 10.000 8.977 
Kopieer- en drukwerkkosten 4.096 5.000 4.849 
Kantoorbenodigdheden en porti 1.159 2.100 1.484 
Documentatie en vakliteratuur 940 1.000 1.058 
Computermaterialen en onderhoud 3.460 4.500 4.157 
Ondersteuning netwerkbeheer 8.554 9.000 8.652 
Representatiekosten 933 1.000 855 
Contributies en bijdragen 3.689 500 1.245 
Software 2.582 0 3.627 
Overige kantoorkosten 23 600 75 

Totaal € 37.957 € 45.700 € 46.588 

Organisatiekosten 

Administratiekosten € 15.071 € 19.000 € 17.959 
Accountants- en advieskosten 10.878 7.000 6.000 
Kosten CBF-keurmerk 3.000 500 230 
Burgerinitatief/activiteitenfonds 1.750 0 0 
Kosten Raad van Toezicht 0 750 0 
Vergaderkosten 4.255 1.000 3.064 
Juridische kosten en leges 6.443 10.000 10.541 
Overige 61 0 0 
Correcte aftrekbare voorbelasting 17.177 0 -1.578 
Zakelijke verzekeringen 462 500 462 

Totaal € 59.097 € 38.750 € 36.678 

Afschrijvingskosten 

Afschrijvingskosten inventaris € 1.821 € 1.800 € 1.656 
Afschrijvingskosten automatisering 7.409 8.600 7.725 

Totaal € 9.230 € 10.400 € 9.381 

Financieringskosten 

Betalingsverschillen € 0 € 0 € 0 
Rente en bankkosten -883 750 -1.246 

Totaal € -883 € 750 € -1.246 

Lasten voorgaande jaren 

Afwikkeling projecten € 0 € 0 € 0 
Overige lasten voorgaande jaren 7.685 5.000 5.417 

Totaal € 7.685 € 5.000 € 5.417 
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Brabantse 
Milieufederatie van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Brabantse Milieufederatie is € 178.000. Het weergegeven 
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan 
zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht is niet van toepassing 
bij de Brabantse Milieufederatie aangezien de Raad van Toezicht leden geen bezoldiging ontvangen.  
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 
 

 A.S. Verdaasdonk  

Functie Directeur/ bestuurder 
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte)  1,0 
Gewezen topfunctionaris? nee 
Echte of fictieve dienstbetrekking? ja 

Zo niet, langer dan 6 maanden 
binnen 18 maanden werkzaam? 

nvt 

  
Individueel WNT-maximum  € 178.000 
  
Bezoldiging  
Beloning € 83.651 
Belastbare onkostenvergoedingen  - 
Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal € 83.651 

  
-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt 
  
Totaal bezoldiging € 83.651 
  
Motivering indien overschrijding:  nvt 
  
Gegevens 2014  
Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2014 (in fte)  1,0 
  
Bezoldiging 2014  
Beloning  € 84.716 
Belastbare onkostenvergoedingen  - 
Beloningen betaalbaar op termijn - 

Totaal bezoldiging 2014 € 84.716 

Individueel WNT-maximum 2014 230.474 
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De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de stichting over het jaar 2015 is als volgt: 
 
In de Raad van Toezicht hadden in 2015 de volgende leden zitting:  
Naam Functie Bezoldiging Duur lidmaatschap 
de heer V. Snels Voorzitter geen 365 
de heer E. Thoolen Vicevoorzitter geen 365   
mevrouw M. Hendrikx Algemeen geen 365   
de heer H. Teusink Algemeen geen 365 
de heer K. Gort Algemeen geen 365 
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Stichting Brabantse Milieufederatie 
Spoorlaan 434b 
5038 CH  TILBURG 
 
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Brabantse Milieufederatie te 
Tilburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een 
balanstotaal van € 529.276) en de staat van baten en lasten over 2015 (met een resultaat van € 5.673 
positief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen en met de bepalingen van en krachtens de 
WNT, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals 
opgenomen in het Controleprotocol WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 
de WNT-eisen mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en met de bepalingen van en krachtens de WNT, inclusief het 
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het 
uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken 
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de 
naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting.  
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 
van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Brabantse Milieufederatie per 31 december 2015 en van het resultaat over 
2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen en de bepalingen van en krachtens de WNT. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2015, in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol 
WNT. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuurs- en directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening zoals vereist in de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende  
instellingen.  
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 24 mei 2016. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
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12. Bijlagen  
 
12.1 Bijlage 1 Staat van vaste activa 
 
 
 

Staat van materiele vaste activa 

                Cumulatieve Afschrijving   Des-           

Omschrijving Jaar van Afschrij- Aanschaf- Investering aanschaf-
tot en 
met Afschrijving investering Boekwaarde Boekwaarde 

cum 
afschr. 

aanschaf vings % waarde 2015 waarde 2014 2015 2015 01-01-15 31-12-15 31-12-15 

                           

Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering. 

Inventaris 

Kantoorinrichting 1998 20% 22.877 0 22.877 22.877 0 0 0 0 22.877 

Kantoorinrichting 1999 20% 2.307 0 2.307 2.307 0 0 0 0 2.307 

Kantoorinrichting 2000 20% 2.435 0 2.435 2.435 0 0 0 0 2.435 

Keuken 2001 20% 1.258 0 1.258 1.258 0 0 0 0 1.258 

Telefooncentrale 2007 20% 4.838 0 4.838 4.838 0 0 0 0 4.838 

Kantoormeubilair ABN 2013 20% 6.718 0 6.718 2.352 1.344 0 4.366 3.023 3.695 

Ergozit stoelen 2013 20% 1.268 0 1.268 339 254 0 929 676 592 

Ergozit stoelen 2014 20% 726 0 726 48 145 0 678 532 194 

Beamer 2014 20% 396 0 396 10 79 0 386 307 89 

                  

Totaal € 42.823 € 0 € 42.823 € 36.464 € 1.822 € 0 € 6.359 € 4.538 38.285 

Automatisering 

Bekabelingsysteem 2007 33% 6.545 0 6.545 6.545 0 0 0 0 6.545 

5x scherm 2008 33% 2.553 0 2.553 2.553 0 0 0 0 2.553 

Beamer 2008 33% 790 0 790 790 0 0 0 0 790 

Laptop 2009 33% 499 0 499 499 0 0 0 0 499 

4x HP scherm, 1x acer 2009 33% 1.314 0 1.314 1.314 0 0 0 0 1.314 
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Laptop 2009 33% 619 0 619 619 0 0 0 0 619 

PC Trix 2010 33% 379 0 379 379 0 0 0 0 379 

Thin client 2 aspire 2010 33% 2.691 0 2.691 2.691 0 0 0 0 2.691 

3x iPhone 2011 33% 1.999 0 1.999 1.999 0 0 0 0 1.999 

Telefooninstallatie 2011 33% 1.785 0 1.785 1.785 0 0 0 0 1.785 

2x Apple iPad 2011 33% 1.336 0 1.336 1.336 0 0 0 0 1.336 

Apple iPhone 2011 33% 429 0 429 429 0 0 0 0 429 

Ipad 2012 33% 599 0 599 500 99 0 99 0 599 

3x iPhone 2012 33% 1.047 0 1.047 1.018 29 0 29 0 1.047 

3x iPad (incl inruil) 2012 33% 568 0 568 394 174 0 174 0 568 

2x thin client 2013 33% 675 0 675 356 225 0 319 94 581 

Iphone 2013 33% 406 0 406 169 135 0 237 101 305 

Server 2013 33% 8.878 0 8.878 3.174 2.930 0 5.704 2.775 6.103 

Printer 2013 33% 7.260 0 7.260 2.396 2.396 0 4.864 2.468 4.792 

HP prodesk 490 MT intel core 2014 33% 630 0 630 191 208 0 439 231 398 

Saturn Apple iPad  2014 33% 450 0 450 136 149 0 314 166 285 

2 Thin clients en monitoren 2014 33% 990 0 990 191 327 0 799 473 517 

2 Thin clients en monitoren 2014 33% 1.059 0 1.059 58 349 0 1.000 651 408 

Iphone 5S 2015 20% 4-2 495 495 91 0 0 404 91 

Iphone 6 plus 2015 20% 5-2 661 661 121 0 0 540 121 

Iphone 6 Nol en Vanessa 2015 20%
21-

4 1.096 1.096 146 0 0 950 146 

Iphone 5S 2015 20% 7-9 453 453 30 0 0 423 30 

Totaal € 43.501 € 2.705 € 46.206 € 29.521 € 7.409 € 0 € 13.979 € 9.276 36.930 

Totaal generaal € 86.324 € 2.705 € 89.029 € 65.985 € 9.230 € 0 € 20.339 € 13.813 75.215 
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12.2 Bijlage 2 Ontvangen projectsubsidies Stichting De Natuur- en Milieufederaties 2015 
 
 

Ontvangen projectsubsidies Stichting De Natuur- en Milieufederaties 2015 

Project- Projectnaam 
Te 
ontvangen In 2015 te In 2015 

Te 
ontvangen 

nummer 
van het 
fonds ontvangen ontvangen 

van het 
fonds 

      1-1-2015   
van het 
fonds   

van het 
fonds   31-12-2015 

Bijdrage 2015 € 0 118.000 € 118.000 € 0
P02 Pluk van de Petteflet 0 290 290 0
P09 Nacht van de Nacht 2014 3.200 3.200 0 0
P09 Nacht van de Nacht 2015 1.900 1.900 0
P26 Landbouwvisie MF12 4.800 13.960 9.160 0
P29 Voetafdruk 2.450 4.450 2.000 0
P35 Greendeal sportvelden 3.000 10.040 7.040 0
P43 Stook je Rijk 4.400 4.400 0
P49 Voedselbossen extra 1.200 1.200 0
P52 Energiestrijd zorghuizen 2.000 2.000 0
P53 Buurkracht 2.000 2.000 0
P54 Expert team energiestrijd 1.800 1.800 0

0
0

        

€ 13.450 € 163.240 € 149.790 € 0

In 2015 is 95,5% (2014: 95,6%) van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties 
afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. 
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12.3 Bijlage 3 Gerealiseerde projectopbrengsten en -kosten 2015 

Uren/omzetoverzicht 2015 € € € € € €

Overige Overige Overige Bodem directe

prov.
 

overheid bijdr. Anders projkn

code omschrijving speerp. Uren realisatie
rek 

8010
rek 

8020 
rek 

8030
rek 

8035 2015

2D05 MF12 Programma Ruimte (MF12) B 11,0 0

4D09 MF12 MF 12 Directeuren K 76,0 0 16

4D16 Programma Klimaat en Energie (MF12) K 4,0 0

LE09 BW Kansen en Kuilen boven water B 249,0 21.565 21.565 76

LE15 Kraanvogel in Kempenbroek B 70,5 16.500 16.500 60

LF01 TBO TBO Werkzaamheden B 0 1.400

LF03 TBO TBO waterbeleid B 0 138

LF04 TBO Ondersteuning water natuurlijk B 0 500

P02 MF12 Pluk van de Petteflet B 30,0 0 0 290 250

P05 MKB Scan K 181,0 350 350 2.845

P09 MF12 Nacht vd Nacht B 52,5 0 0 1.900 18

P10 Defensie NBW Woensdrecht B 14,0 0 0

P14 Natuurlijk boeren B 39,0 0 0 98

P15 Natuurontwikkeling tbv Das en Patrijs HGW B 103,0 19.023 19.023 19.023

P16 
Composteren in bebouwde omgeving burger 
aan zet N 7,0 0 0 0

P17 MF12 Friendraising A 35,5 0 192

P19 Kleine projecten opbrengsten A 33,5 0 0 858 -625

P21 Brabant Energie akkoord K 7,5 0

P26 MF12 MF12 Landbouwvisie B 59,5 9.160 9.160 9

P27 MF12 
TBO extra opdracht waterplanner (annelies 
only) B 171,5 0 35

P29 MF12 Voetafdruk MF 12 project K 52,5 1.050 2.000 0

P30 Urgentie/meetlat B 630,5 63.050 112.800 22.807

P33 Klimaatteams  2014-2015 K 6,0 0 0 0 2.665

P34 MF12 MF12 Administrateursoverleg K 82,0 0 46

P35 MF12 Greendeal sportvelden B 88,0 7.040 7.040 151

P37 Stadsbijen Breda B 8,0 6.247 6.247 5.847

P38 Nieuw elan aan bestaande ommetjes B 247,0 15.333 15.333 2.983

P39 
Bij- en insectvriendelijk beheer grond en 
recreatie B 3,5 2.535 2.535 2.360

P40 Breda en Ommeland verbonden B 239,0 12.479 12.479 529

P41 Eco actief Velt in Brabant A 62,0 12.252 6.252 6.000 9.152

P42 Urgentieteam meerwerk Leo Lamers B 91,0 9.100 9.120 21.996

P43 MF12 Stook je Rijk 2015 K 7,5 4.400 4.400 4.000

P44 Groen verbindt breed gewaardeerd A 87,5 2.500 2.500 1.123

P45 Werkplaats Het groene Woud A 25,5 0 6

P46 Bodem Anders administratieve verwerking B 67,5 9.894 3.238 0

P47 MF12 Zonnepanelencalculator K 7,0 0 2.200

P48 Ecologisch moestuinen A 34,0 2.753 2.753 33

P49 MF12 Voedselbossen extra  B 22,5 1.200 1.200 40

P50 MF12 Duurzaam door Ecologisch moestuinieren A 2,0

P51 Goed  Boeren B 37,0 1.093 1.093 1.093

P52 MF12 Energiestrijd Zorghuizen K 28,5 2.000 2.000

P53 MF12 Buurkracht A 22,5 0 2.000

P54 MF12 Expertteam energiestrijd K 1.800 1.800

P55 Crowdfunding B 870
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P56 Voedselbossenexcursie B 50,5 1.387 1.387 715

P57 Voorbereiding POP3 Bodem/boeren B 4,0

P58 MF12 Nieuw CRM NMF's A 6,5 22

Algemeen A 0 640 815

Totaal 3.056,5 222.711 129.265 0 139.960 3.238 103.488
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12.4 Bijlage 4 bij de BMF aangesloten Natuur- en Milieugroepen, eind 2015 
 
   organisatie  woonplaats 

1  380kVOosterhoutNEE, Vereniging  OOSTERHOUT 

2  ABC Milieugroep, Vereniging   BAARLE‐NASSAU 

3  Altenatuur  ALMKERK 

4  Anti Big Pig, Stichting   OUD GASTEL 

5  Baarle‐Grens, Vereniging Buurtschap   BAARLE‐NASSAU 

6  Behoud Biesbosch, Vereniging   DEN HOUT 

7  Behoud de Peel, Werkgroep   DEURNE 

8  Behoud Erfgoed Oirschot, Stichting   OIRSCHOT 

9  Behoud Halsters Laag en Buitengebied Wouw, Stichting  BERGEN OP ZOOM 

10  Behoud Moerenburg, Werkgroep   TILBURG 

11  Benegora Leefmilieu  WOENSDRECHT 

12  Bladel, Milieuvereniging   HAPERT 

13  Boombelijd  DEURNE 

14  Bossche Milieu Groep  'S HERTOGENBOSCH 

15  Brabants Landschap  HAAREN 

16  Brabantse Wal, Stichting De  OSSENDRECHT 

17  Ecologische Kring Midden‐Brabant  HAAREN 

18  Ekenrooi, Ver. Behoud Natuur, Speelruimte, Rust  WAALRE 

19  Geldrop‐Mierlo, Milieudefensie   GELDROP 

20  Groen Kempenland, Stichting   NETERSEL 

21  Groene Hart, Vereniging Het  DEN DUNGEN 

22  Hank Dussen, Vereniging Milieu Beheer  HANK 

23  Heusden, Natuur‐ en Milieuvereniging gemeente  DRUNEN 

24  IVN Asten‐Someren  ASTEN 

25  IVN Bergeijk‐Eersel  STEENSEL 

26  IVN Bernheze  HEESWIJK‐DINTHER 

27  IVN Best  BEST 

28  IVN de Maasvallei  BOXMEER 

29  IVN de Waerdman‐de Langstraat  WAALWIJK 

30  IVN Geldrop  GELDROP 

31  IVN Grave  ESCHAREN 

32  IVN Groene Zoom  BERGEN OP ZOOM 

33  IVN Heeze‐Leende  HEEZE 

34  IVN Helmond  HELMOND 

35  IVN Kempenland‐West  LAGE MIERDE 

36  IVN Laarbeek  AARLE‐RIXTEL 

37  IVN Mark en Donge  OOSTERHOUT 

38  IVN Mierlo  MIERLO 

39  IVN Nuenen  NUENEN 

40  IVN Oirschot  OIRSCHOT 

41  IVN Oisterwijk  OISTERWIJK 

42  IVN Oss  OSS 

43  IVN Son en Breugel  SON EN BREUGEL 

44  IVN St. Oedenrode  ST. OEDENRODE 
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45  IVN Tilburg e.o.  GOIRLE 

46  IVN Uden / Vogelwacht  UDEN 

47  IVN Valkenswaard ‐ Waalre  VALKENSWAARD 

48  IVN Veghel  VEGHEL 

49  IVN Veldhoven‐Eindhoven‐Vessem  VELDHOVEN 

50  IVN Vogel‐ en natuurbescherming Etten‐leur eo  ZEVENBERGEN 

51  IVN Vogel‐ en Natuurwerkgroep Den Bosch  ´S‐HERTOGENBOSCH 

52  Kempenland, Milieuwerkgroep  BERGEIJK 

53  Ken en Geniet, Natuurvereniging  DONGEN 

54  Kerngroep Milieudefensie Uden  VORSTENBOSCH 

55  KNNV afd. Tilburg  TILBURG 

56  KNNV Breda  BREDA 

57  KNNV Eindhoven  EINDHOVEN 

58  KNNV Helmond  HELMOND 

59  KNNV Roosendaal/Plf. Duurzame Ontwikkeling.  ROOSENDAAL 

60  Land van Cuijk, Milieuvereniging  MILL 

61  Landerd, Stichting Natuur en Milieu  REEK 

62  Landschap, Natuur en Milieu Haaren, Stichting  HELVOIRT 

63  Landschapsbelang Maasdonk  ROSMALEN 

64  Leefbaarheid De Heen, Stichting   DE HEEN 

65  Liempde, Natuurwerkgroep  LIEMPDE 

66  Madese NatuurVrienden  GEERTRUIDENBERG 

67  Mark en Leij, Natuurvereniging   CHAAM 

68  Markkant, Natuur‐ en Milieuvereniging  BAVEL 

69  MEC Milieu Educatief Centrum Zevenbergen  ZEVENBERGEN 

70  Mens, Dier en Peel, Stichting   GEMERT 

71  Middengebied, Stichting   NUENEN 

72  NAMIRO  OSSENDRECHT 

73  Natuur en Milieu Eindhoven, Werkgroep  WAALRE 

74  Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o., Vereniging   HILVARENBEEK 

75  Natuur en Milieu Mierlo, Werkgroep   MIERLO 

76  Natuurbehoud en Milieubeheer Tilburg e.o., Werkgroep  TILBURG 

77  Natuurbehoud Valkenswaard, Vereniging  VALKENSWAARD 

78  Natuurgroep Gestel  SINT‐MICHIELSGESTEL

79  NLGR, Natuur‐ en Landschapsver. Gilze en Rijen  GILZE 

80  NMEC De Ossenbeemd, Stichting   DEURNE 

81  Oisterwijkse Milieuvereniging  OISTERWIJK 

82  Oost‐,West‐,Middelbeers, Werkgroep Natuur en Landschap   MIDDELBEERS 

83  Oosterhout MVO, Milieuvereniging  OOSTERHOUT 

84  Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen, Stichting   VALKENSWAARD 

85  Peellandschapspark/Voskuilenheuvel, Stichting   VENHORST 

86  Proeftuin 040, Stichting   EINDHOVEN 

87  Rucphen, Natuurwerkgroep Gemeente   SPRUNDEL 

88  Schijndel NMC, Natuur‐ en Milieucentrum   SCHIJNDEL 

89  Stadsbomen Tilburg e.o., Stichting   TILBURG 

90  Stadsnatuur Eindhoven, Stichting   EINDHOVEN 

91  Stop de Stank, Vereniging   DEURNE 
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92  Trefpunt Groen Eindhoven, Stichting  EINDHOVEN 

93  Valkenswaard, Milieuwerkgroep   VALKENSWAARD 

94  Van Gol Naar Beter , Stichting   DRUNEN 

95  Veghel ‐ Erp, Vereniging Leefmilieu  ERP 

96  VLIP, Vereniging Landschapsbehoud  PRINSENBEEK 

97  Vogel‐ en natuurwerkgroep Zundert  ZUNDERT 

98  Vogelwacht Uden e.o.  NISTELRODE 

99  Vogelwerkgroep De Kempen  VELDHOVEN 

100  Vogelwerkgroep Midden‐Brabant  UDENHOUT 

101  Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU), Stichting   UDEN 

102  Vught, Natuur‐ en Milieugroep   VUGHT 

103  Welschap BOW, Belangenbehartiging Omwonenden   VELDHOVEN 

104  West Brabantse Vogelwerkgroep  BREDA 

105  Wielewaal Baarle, Stichting   BAARLE‐NASSAU 

106  WNLB, Werkgroep Natuur‐ en Landschapsbehoud Boxtel  GEMONDE 

107  Zesgehuchten, Belangenvereniging  GELDROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


