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

 
 
 
 
 

 
 
De Provincie Gelderland: budgetsubsidie en projectsubsidies 
 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft in 2015 van de Provincie Gelderland een budgetsubsidie 

ontvangen ter grootte van € 270.962,= en een projectsubsidie van € 20.000,=,  dankzij deze bijdrage 

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

Verantwoording Budgetsubsidie. 

 

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

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 GNMF heeft in 2015 dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij onder meer de 

projecten Duurzame Landbouw, WindPower Nijmegen, Schone en Beleefbare Waal en Gebiedsregie 

Hattemerpoort, alsmede diverse activiteiten ten behoeve van de samenwerking kunnen realiseren. 
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Lijst met afkortingen en begrippen: 

 

ALV: Algemene Ledenvergadering GNMF 

BOA: Bijzonder Opsporingsambtenaar 

CoP: Community of Practice 

GNN: Gelders Natuurnetwerk 

GO: Groene Ontwikkelingszone 

GPS: Gelders Plussen Systeem 

GS: Gedeputeerde Staten 

IVN: Vereniging Natuur- en Milieu Educatie 

KRW:  (Europese) Kader Richtlijn Water 

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

MER: Milieu Effect Rapport 

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

NLO: Natuur en Landschap Overleg (met Gelderse terreinbeheerders) 

PAS: Programmatische Aanpak Stikstof 

PS: Provinciale Staten 

PRO: Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid 

RO: Ruimtelijke Ordening 

ROP:  Rail Opstap Punt 

SER: Sociaal Economische Raad 

SLG: Stichting Landschapsbeheer Gelderland 

SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 

TBO: Terrein Beherende Organisatie 

TOP: Prioritaire gebieden waar de verdroging in 2015 moet zijn opgelost 

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten 

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

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

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beïnvloeden; 

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

vraag op het gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien. 

 

De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

 

De organen van de vereniging zijn: 

 De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 Het Bestuur 

 De werkorganisatie 
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VOORWOORD 
 

 

Het jaar 2015 was in allerlei opzichten een bijzonder jaar.  

 

Het was het eerste volledige kalenderjaar waarin de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) als 

Vereniging opereerde. Er is alle reden tevreden terug te kijken op het besluit in 2014 om de structuur 

om te vormen, en van Stichting Vereniging te worden. Daarmee is een grotere democratische 

legitimiteit verkregen. Als bureau en bestuur voelen we nu ook de noodzaak steeds aan de leden 

verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes, en dat is een goede zaak. De 

ledenvergaderingen geven blijk van betrokkenheid en kennis van zaken.  

Die combinatie is de sleutel tot de veranderingen die de GNMF wil bewerkstelligen.  

 
Over 2015 zijn in dit verband een paar opmerkelijke successen te melden. De GNMF is opgetreden 

als mede-initiator en ontwikkelaar van het windpark Nijmegen-Betuwe, nabij de A15. De snelheid 

waarmee dit plan kon worden gerealiseerd en gefinancierd laat zien dat maximale participatie en 

communicatie grote betrokkenheid betekent, waardoor tempo kan worden gemaakt. Dat is een 

belangrijke les, omdat ook in onze achterban windenergie nogal eens controversieel is. Voor de 

GNMF is windenergie niet een kwestie van altijd en overal, maar juist van intensieve dialoog en 

burgerbetrokkenheid. Met het project windpark Nijmegen-Betuwe is wat dat betreft een visitekaartje 

afgegeven: zo kan het ook.  

 

Het Gelders Energieakkoord is voortvarend van start gegaan. De GNMF was de initiatiefnemer van dit 

Akkoord, dat in zijn soort uniek is. Er is het bekende landelijke SER-Energieakkoord, maar op 

Provinciaal niveau is het Gelderse de eerste en tot nog toe de enige, al zijn er inmiddels meer 

provincies die op zo'n aanpak broeden. Samenwerking en - alweer - betrokkenheid leiden immers tot 

meer voortgang in het energiebeleid dan wanneer partijen elkaar vanuit de loopgraven bekogelen met 

het eigen gelijk.  

 

Voorts wordt hard gewerkt aan de Hattemerpoort, waarbij de GNMF als gebiedsregisseur optreedt. 

Deze rol is nieuw voor ons, maar hij wordt door alle partijen gesteund, en past in de nieuwe werkwijze 

die de GNMF zich een aantal jaren geleden is gaan aanmeten: meer initiërend en ondernemend 

optreden.  

 

Dat is nodig omdat ook de milieu- en natuurbescherming zich in de afgelopen jaren heeft moeten 

heruitvinden nadat het eerste kabinet-Rutte een trendbreuk in het natuur- en milieubeleid forceerde: 

lage prioriteit, zware bezuinigingen, en zelfs een onverholen dedain voor het belang van natuur en 

milieu .  

Voor de GNMF betekent het heruitvinden: aanvullende financieringsvormen ontwikkelen, en meer 

initiërend en ondernemend opereren. De genoemde initiatieven laten zien dat deze strategie zijn 

vruchten begint af te werpen. Deze operatie is echter nog niet ten einde, we zullen ook in 2016 

moeten blijven nadenken over de randvoorwaarden voor deze nieuwe werkwijze. Zo is er de wens 

een ontwikkelfonds te reserveren, waaruit risicodragende investeringen in nieuwe initiatieven kunnen 

worden bekostigd, terwijl de revenuen bij succes weer aan die reserve worden toegevoegd. Ook 

andere wijzigingen zullen nodig zijn; de eisen aan het financiële beheer stammen uit de tijd dat de 

Provincie veruit de grootste financier was, en eisen, zoals aan de continuïteitsreserve, staan in 

toenemende mate op gespannen voet met de nieuwe werkwijze.  

 

Daarnaast blijven we echter ook hameren op de principiële redenering dat een veerkrachtige natuur, 

een gezond milieu en een aantrekkelijk landschap zogeheten collectieve goederen zijn, die ook 

collectieve actie voor bescherming en ontwikkeling vragen. De notie dat overheden marktfalen moeten 

corrigeren staat al in de leerboekjes economie 1.0. Maar dit inzicht is in de afgelopen jaren ten 

onrechte in de vergetelheid geraakt. Echter, schade aan natuur, milieu en landschap die niet in de 
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prijzen van nu wordt verrekend, is een evident voorbeeld van marktfalen. Dat betekent dat overheden 

goede gronden hebben om organisaties zoals de GNMF die bescherming van deze collectieve 

waarden voorstaan, te blijven mede-financieren.  

 

De ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben de nodige investeringen in geld en vooral 

medewerkerstijd gevergd; het is bevredigend te zien dat ze resultaat hebben. De keerzijde is de zorg 

dat de medewerkers zelf ook door training en opleiding steeds up-to-date blijven en steeds voldoende 

geëquipeerd zijn om de nieuwe uitdagingen aan te blijven kunnen. Dat zal dit jaar en de komende 

jaren zeker aandacht vergen. Een begin is eind vorig jaar gemaakt in de vorm van uitbreiding van het 

personeelsbestand (na pensioen van een medewerker eerder dat jaar) met een medewerker die zich 

vooral op ledenwerving en relatiebeheer richt. Zo verandert de organisatie mee met de nieuwe 

omstandigheden en uitdagingen.  

Dat is ook nodig, want natuur-, milieu- en landschapsbeleid zijn nooit af. En de GNMF dus ook niet. 

 

 

 

Jan Paul van Soest 

Voorzitter Gelderse Natuur en Milieufederatie.  
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SAMENVATTING 
 

Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur: 
 GNMF heeft het uitvoeringsprogramma Hattemerpoort opgeleverd en is inmiddels al aan de slag 

met de uitvoering waaronder het omzetten van een tiental ha landbouwgrond in natuur. 

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

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

 Met behulp van overleg, acties en zienswijzen zijn we er in geslaagd de groei van enkele 

megastallen in Gelderland te stoppen. In de Achterhoek is een voorlichtingsavond georganiseerd 

over het onderwerp megastallen en omgevingskwaliteit, met zo’n 120 deelnemers. 

 

Speerpunt Mooi landschap 
 Wederom is de GNMF er in geslaagd het aantal nachtactiviteiten en deelnemers van de Nacht 

van de nacht te laten groeien  naar 46 activiteiten en zo’n 5000 deelnemers. 

 Dankzij GNMF interventie is het programma Stroomlijnen aangepast en wordt er minder en 

slimmer gekapt en geëgaliseerd in de uiterwaarden t.b.v. waterveiligheid. 

 Met ondersteuning van de GNMF hebben tientallen lokale verenigingen in 9 gemeenten langs de 

Waal in het voorjaar de uiterwaarden schoongemaakt. In totaal hebben 700 personen bijna 15.000 

kilo afval (3.000 vuilniszakken) opgehaald. 

 De GNMF heeft nuttige bouwstenen voor het Gelders plussen beleid aangeleverd. O.a. door haar 

rapport: “Gelders PlussenSysteem: beter Goed gejat dan slecht verzonnen”.  

 

Speerpunt Klimaat en energie: 
 De GNMF heeft de uitdaging van GS om weer te komen met een initiatief vlak voor de 

verkiezingen succesvol afgerond met het opzetten van een Gelders Energie Akkoord  Dit heeft 

geresulteerd in integraal opnemen van GEA in het coalitieakkoord. 

 GNMF is trots dat ze er in is geslaagd om samen met de coöperatie zo’n 1500 leden te werven 

waarvan zo’n 1100 € 2 miljoen hebben geïnvesteerd in Windpark Nijmegen-Betuwe door 

windaandelen te kopen. Daarmee heeft de coöperatie voldoende eigen vermogen voor de bouw 

van 5 windmolens. Samen met bewoners uit de omgeving van het windpark is met succes 

gewerkt aan criteria voor een Omgevingsfonds; 

 Met steun van GNMF hebben huurders belangenverenigingen in Nijmegen en Apeldoorn 

corporaties gewezen op het belang van energiemonitoring en verdergaande energiebesparing.  

 GNMF heeft deelgenomen aan het platform LNG dialoog waarbij gezamenlijk conclusies zijn 

getrokken die in een rapportage zijn vastgelegd. 

  

Speerpunt Participatie achterban en geïnteresseerde burgers: 
 Er zijn in 2015 drie petities uitgezet door de GNMF: Voor een alternatief plan voor ‘Parklaan Ede’ 

zijn 1917 handtekeningen opgehaald. Tegen een grote stal voor mestkalveren, die het 

voortbestaan van eko-boerderij Arink in Lievelde bedreigt, zijn 2302 handtekeningen opgehaald. 

En verder heeft GNMF steun verleend  aan de petitie ‘Teken voor jou landschap’ van 

Natuurmonumenten tegen een gigastal nabij Hackfort met zo’n 5000 ondertekenaars. 

 De GNMF helpdesk heeft 57 burgers ondersteund, waaronder succesvolle advisering en/of 

bemiddeling van kwesties in Wichmond (gigastal), Geldermalsen (bestrijdingsmiddelen), Silvolde 

(bomenkap), Arnhem (bomenkap, 2x) en op diverse locaties langs de rivieren (kaalslag 

uiterwaarden). 

 94 organisaties en 175 particulieren zijn lid van de vereniging GNMF en in het 

relatiebeheersysteem van de GNMF staan inmiddels 7.455 kennissen en 3.415 deelnemers aan 

activiteiten geregistreerd. Er zijn 2 ledenvergaderingen georganiseerd met in totaal zo’n 120 

deelnemers. Aan het Gelders Oogstfeest namen circa 150 personen deel.  
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Leeswijzer 
 
In de volgende hoofdstukken staat per project aangegeven: 

 wat de beoogde resultaten in 2015 waren (uit het werkplan 2015),  

 wat de bereikte resultaten in 2015 zijn 

 wordt een toelichting gegeven op de bereikte resultaten. 
 

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

 het aantal gerealiseerde uren en bijbehorende totale werkelijke kosten  

 en de begrote aantal uren en totale kosten (uit werkplan 2015)
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DE GNMF VOOR EEN MOOI GELDERLAND (A) 
 

 
Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur 

 

Beoogde resultaten 2015 Bereikte resultaten 2015 Toelichting 

Stadsnatuur (bijen) Gerealiseerd 115 uren / € 12.049,= Begroot 150 uren / € 15.800,= / onzeker € 2.000,= 

GNMF, Ingrid Kerkvliet en IrisZorg realiseren 
door middel van acquisitie financiering voor 
project; 
40 geplaatste bijenkasten, gefinancierd door 
sponsors en/of donateurs. 

Er zijn 3 deelnemende bedrijven (Burgers' Zoo, 
Groot Warnsborn en Sanadome), die gezamenlijk 7 
kasten sponsoren. Daarnaast staan er 3 kasten op 
het stadhuis van Nijmegen. 
Verschillende andere bedrijven buiten het bekende 
GNMF-netwerk tonen interesse om in 2015 mee te 
doen. Opnieuw veel media-aandacht bereikt, van 
huis-aan-huisbladen tot de Telegraaf. 
Door omstandigheden is verdere acquisitie 
uitgesteld. 

In het voorjaar viel de imker van IrisZorg uit als gevolg 
van een bijeensteek. Daardoor kwam alle aandacht te 
liggen op het vinden van vervangende imkers. Met hen 
konden vervolgens geen cliënten meelopen. Concrete 
afspraken met 4 nieuwe bedrijven alsook een 
publiekscampagne zijn hierdoor uitgesteld tot 2016. 
Eind 2015 zijn 4 medewerkers en een cliënt van 
IrisZorg aangemeld voor een imkeropleiding. Ook zijn 
met imkers in Arnhem en Nijmegen constructieve 
gesprekken gevoerd over de organisatie van het 
project in 2016. 

Gebiedsregie Hattemerpoort  Gerealiseerd 862 uren / € 78.638,= Begroot 345 uren / € 41.940,= 

Afronding projectopdracht in juli 2015 met 
ondertekening van bestuurlijke overeenkomst; 
Projecten met voldoende draagvlak zijn nader 
uitgewerkt, inclusief gedragen 
financieringsvoorstellen en uitvoeringspartij, 
zodat deze naar de uitvoeringsfase kunnen; 
Samen met IVN zijn burgers uit de gemeente 
Hattem en Heerde betrokken bij 
ontwikkelingen in de Hattemer Poort. 
Met IVN educatieve ondersteuning 
gerealiseerd; 

In september is in de Stuurgroep Veluwekroon het 
Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort 2015-2018 
behandeld en akkoord bevonden om naar 
betrokken besturen uit de Stuurgroep toe te 
zenden. Ook is gestart met het opstellen van een 
concept-samenwerkingsovereenkomst. Van de 
ongeveer 22 projecten uit 2010 zijn 10 projecten 
afgerond 7 projecten voldoende afgerond, 3 
projecten niet meer van toepassing en 12 projecten 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
Hattemerpoort 2015-2018. Inmiddels is ook de 
uitvoering van een aantal projecten gestart. Zo is in 
2015 voor ongeveer 34 hectare een aanvraag voor 
SKNL (subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap) ingediend en na herbegrenzing GNN 
kan nog eens 26 hectare worden omgevormd naar 
nieuwe natuur. Verder is er interesse bij 
grondeigenaren om in de nabije toekomst nog eens 
55 hectare om te vormen. Verder is onder andere 

Nadat in 2014 keukentafelgesprekken zijn gevoerd met 
ruim 60 grondeigenaren en andere belanghebbenden, 
zijn in de eerste helft van 2015 vervolggesprekken 
geweest om de kansen en mogelijkheden voor de nog 
uit te voeren projecten nader te inventariseren. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot het Uitvoeringsprogramma; 
 
Voor de overdracht van voormalig BBL-gronden 
(Bureau Beheer Landbouwgronden) is nauw 
samengewerkt met de Stichting Effectief Verkavelen in 
Gelderland (STEVIG). Dit heeft ertoe geresulteerd dat 
bijna 15 hectare is verkocht aan boeren uit de 
Hoenwaard, die dit areaal zullen omvormen naar 
nieuwe natuur en in hun bedrijfsvoering zullen 
opnemen; 
 
IVN heeft in kader van betrokkenheid het project 
“jongeren als gebiedsmakelaar in actie” georganiseerd 
op de middelbare school De Noordgouw en een 
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gestart met voorbereidende gesprekken over 
uitvoering van de sanering van de gemeenteopslag 
Hattem, herontwikkeling van camping Kromholt en 
recreatieterrein Ennerveld en planning en uitvoering 
fauna-uittreeplaats Apeldoorns Kanaal. 
Overige activiteiten die zijn uitgevoerd: bijdrage aan 
provinciale film over voortgang Hattemerpoort, 
excursie voor stuurgroep in de Hattemerpoort, 
presentaties voortgang project in ambtelijke 
begeleidingsgroep, stuurgroep, lokale 
bijeenkomsten, provinciale bijeenkomsten, 
algemene ledenvergadering. Deelname 
projectgroep en informatiebijeenkomsten STEVIG. 

bijeenkomst “groene vrijwilligers maken kennis met 
overheden en gebiedsontwikkeling’. Daarnaast is het 
IVN gestart met “gastheren van het landschap” gericht 
op recreatieondernemers. In voorjaar 2016 wordt 
hiervoor een cursus gestart.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Microplanologie Gerealiseerd 1106 uren / € 80.975,= Begroot 695 uren / €  63.940,= 

Het belang van natuur - en landschap in 
bestemmingsplannen en andere 
ruimtelijke/projectplannen is geborgd; 
Duurzaam ruimtegebruik in diezelfde plannen 
is geborgd;. 
Milieukwaliteit op het gebied van bodem, 
lichthinder, water, lucht en geluid is geborgd; 
Proactief zijn wensen en argumenten 
ingebracht, zodat inbreng achteraf (via een 
zienswijze, bezwaar, beroep) steeds minder 
nodig is; 
Doelgroep: gemeenten (en eventueel andere 
overheden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De GNMF en Stichting Milieuwerkgroepen Ede 
hebben een reactie gegeven op bestemmingsplan 
Kastanjebos in Otterlo. Het betreft de aanleg van 
sportvelden in het GNN/GO; 
De GNMF en Stichting Werkgroep Milieu Apeldoorn 
en omwonenden hebben de gemeente Apeldoorn 
aangesproken op ontwikkelingen bij Park 
Julianatoren. Naast illegale bomenkap was sprake 
van een situatie waar een circustent in strijd met de 
daar aanwezige natuurbestemming; 
Nadat de beschermde status van het Landgoed 
Rhederhof in de Omgevingsverordening dreigde te 
devalueren hebben de GNMF en De Stichting 
Behoud Historische Landgoederen hier bezwaar 
tegen aangetekend;   
Bronckhorst heeft een 1e fase bouwvergunning 
voor een megarundveefokkerij in Wichmond 
verleend. Het plan betreft om in 
extensiveringsgebied een fokkerijbedrijf te 
ontwikkelen van meer dan 1000 dieren in de 
omgeving van landgoed Hackfort. Zowel tegen de 
vergunning natuurbeschermingswet en de 
bouwvergunning is bezwaar aangetekend. Met 
Natuurmonumenten zijn ook publieksacties 

Met de gemeente Ede is een overeenkomst getekend 
over de uitvoering van compensatiemaatregelen met 
name het leefgebied van de das maar ook voor de 
zwarte specht. Dit heeft er ook toe geleid dat en nu ook 
over andere ruimtelijke onderwerpen structureel 
vooroverleg met het bestuur van Ede gevoerd wordt; 
Ten aanzien van de Julianatoren is een ingediend 
bezwaar tegen de meest recent verleende 
gedoogvergunning door de bezwarencommissie 
beoordeeld als ten onrechte verleend. De gemeente zal 
nu handhavend moeten optreden; 
N.a.v. de zienswijze is de begrenzing van het GGN/GO 
gebied op de locatie Rhederhof aangepast in de 
Omgevingsverordening. Dit betekent dat het landgoed 
nu voor het grootste deel de status GNN of GO heeft; 
Het megastal plan Wichmond is vanwege de 
maatschappelijke druk teruggebracht in omvang. 
Desalniettemin blijven de bezwaren bestaan. Een 
ingediend beroep tegen de bouw van de eerste stal is 
door de Rechtbank gehonoreerd. De gemeente heeft 
echter begin 2016 t.a.v. dit bedrijf een 
voorbereidingsbesluit genomen waardoor alle verdere 
plannen voorlopig in de ijskast kunnen tot de gemeente 
nieuw beleid heeft geformuleerd; 



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2015 • 13 / 58 
 

 georganiseerd zoals het ophalen van 
handtekeningen via een petitie; 
Met de gemeente Arnhem is vooroverleg geweest 
over het bestemmingsplan Meinerswijk. De GNMF 
heeft samen met de provincie gepleit voor een 
betere borging van het Gelderse Natuurnetwerk en 
de Groene Ontwikkelzone; 
Een nieuwe Arnhemse crossbaan in de kruising van 
A50 en Koningsweg kreeg steun van de GNMF, 
omdat de huidige crossbaan bij Hoenderloo en de 
huidige crossbaan bij Arnhem ten zuiden van Terlet 
nu kunnen worden gesaneerd. Al eerder had de 
GNMF zich bij de Veluwecommissie uitgesproken 
over de wens om lawaaiactiviteiten op de Veluwe te 
concentreren of buiten het natuurgebied en/of bij 
bestaande drukke infrastructuur, zoals hier de A50; 
In het Kievitsveld wil Wellnesscentrum Veluwse 
Bron een ontbijthotel realiseren op gronden van 
LeisureLands nabij de ecologische hoofdstructuur. 
Samen met de Milieuwerkgroep Epe en KNNV is 
overleg over de diverse natuurmaatregelen met de 
initiatiefnemers; 
De gemeente Winterswijk was van plan 
toestemming te geven voor een nieuw 
kampeerterrein aan de Rauwershofweg in het GNN 
en in waardevol landschap;  
Het Waterschap Vallei en Eem wil vervuilingen, die 
vanuit het oude Enka-terrein bij Ede de bodem bij 
de wijk Rietlanden in Ede bedreigen, afvangen en 
storten op de Neder-Rijn. Stichting Milieuwerkgroep 
Ede en de GNMF hebben bij respectievelijk het 
Waterschap en de Provincie verzocht om de 
gevolgen voor de waterkwaliteit in de Neder-Rijn en 
mogelijk bijeffecten bij zowel hoge als lage 
waterstanden nogmaals goed in kaart te brengen.  

De gemeente Arnhem heeft het plan Stadsblokken/ 
Meinerswijk op onderdelen aangepast. Dit plan voorziet 
niet in woningbouw maar bestendigt zoveel mogelijk de 
huidige waarden van het gebied en geeft tegelijkertijd 
mogelijkheden om een aantal dag-recreatieve 
voorzieningen  te realiseren die eerder al in de 
gebiedsvisie waren opgenomen; 
De GNMF is van mening dat het plan, waarbij de 
huidige locatie van de crossbaan Arnhem opschuift in 
de richting van de A50, per saldo een kwaliteitswinst 
betekent voor de Veluwe. Een en ander is ook 
afgestemd met de diverse terreinbeheerders in de 
omgeving en met de Arnhemse natuurgroepen in het 
Groenforum. GNMF heeft actief de gemeente geholpen 
bij het informeren van de raadsleden; 
De uitkomst is dat een al eerder ingericht stuk natuur 
bij het Wellnesscentrum zal worden toegevoegd aan 
het Gelders Natuurnetwerk. Daarnaast zal Leisure 
lands nog een perceel grond ten zuiden van het 
Kievietsveld omvormen naar natuur. Met de KNNV 
worden nadere afspraken gemaakt over de 
mogelijkheid om een natuurwandelroute in de 
omgeving beter te ontwikkelen; 
Op grond van de zienswijze en overleg heeft de 
gemeente Winterswijk besloten vooralsnog geen 
verdere medewerking te geven aan het initiatief; 
Op dit moment bestudeert het Waterschap nogmaals of 
een sanering ter plaatse haalbaar zou zijn. Dit 
alternatief was eerder vanwege de hoge kosten als niet 
haalbaar beoordeeld. SME en GNMF zijn van mening 
dat de Enka bij zou moeten dragen aan de sanering 
onder het motto “de vervuiler betaalt”. 
 

Bescherming Natura 2000  Gerealiseerd geen uren / € 0,= Begroot 40 uren /  € 12.880,= / onzeker € 9.200,= 

Financiering geregeld voor Euregio project; 
Excursies en workshops georganiseerd voor 
diverse doelgroepen; 

Het Interreg V projectidee wordt in de voorgestelde 
vorm door de Euregio Rhein-Waal als kansloos 
beoordeeld vanwege de sterke landbouw lobby in 

Er zijn inmiddels een aantal overleggen geweest met 
het nieuwe NABU-GNMF projectteam. Bij de Euregio 
Rhein Waal is gepolst over de mogelijkheid van een 
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Een tweetalige 10 minutenfilm gemaakt waarin 
de invloed van ammoniak op natuur zichtbaar 
wordt gemaakt en tevens een daaruit 
gedestilleerd kort YouTube-filmpje;  
Een Duitstalig en Nederlandstalig handboek 
waarin de juridische stand van zaken aan beide 
zijden van de grens wordt beschreven;  
Draagvlak en motivatie gerealiseerd bij 
achterban en publiek 

Duitsland; 
Er is een nieuw initiatiefteam gevormd van NABU en 
GNMF om via de weg van een groter Europees 
project met meerdere landen (een Live of Interreg B 
projectsubsidie) het project te realiseren. Een 
dergelijke aanvraag is complex en zal veel uren 
kosten. Daarom is er ook voor gekozen om middels 
een klein People to People project een kansrijke 
aanvraag te inventariseren en voor te bereiden.  

People to People subsidie (max 25.000 Euro) voor dit 
doel. Hierop is positief geadviseerd; 
Ook heeft de GNMF de verlening van enkele 
Nbwetvergunningen gevolgd en zo nodig zienswijzen 
ingediend. Er loopt  o.a. een zienswijze tegen Polweg 6 
Wichmond, een collectieve zienswijze tegen 18 
megastalllen, een zienswijze tegen legalisering van een 
illegale stal aan de rand van de Veluwe in Oldebroek.  

Burgernatuurwacht Gerealiseerd 21 uren / € 1.607,= Begroot 200 uren / € 18.400,= / onzeker € 13.800,= 

Toezicht in het buitengebied m.n. 
natuurgebieden behoeft meer aandacht 
waardoor ongewenste activiteiten beter 
bestreden kunnen worden (PS); 
Bijdragen aan een beter buitengebied wat 
betreft de  zorg voor dieren, planten en milieu, 
door toezicht op de omgevingskwaliteit in 
Gelderland te vergroten;  
Door betrekken van burgers/vrijwilligers hierbij 
door ze en actieve rol te bieden in het 
meldings- en handhavingssysteem, zorgdragen 
voor een beter meldingssysteem en actievere 
handhaving; 
Doelgroep: handhavende instanties, natuur- en 
milieuorganisaties, burgers. 
 

Verschillende BOA’s van terreinbeherende 
organisaties zijn geïnterviewd. Tevens zijn 
jaarverslagen handhaving uit het BOA netwerk 
opgevraagd en bestudeerd en is overleg gevoerd 
met de provinciale BOA coördinator van de provincie 
Gelderland. De voorlopige conclusie is dat de 
infrastructuur voor burgers om meldingen van 
verdachte zaken in het buitengebied te doen 
bestaat, dit onder meer door adoptie van de website 
Wildlifecrime van de Friese Milieufederatie door 
natuurverstoring.nl. Deze site geeft meldingen van 
onder meer burgers door aan de betreffende BOA of 
handhavingsdienst.  Men is vooralsnog 
terughoudend om het burgers ook mogelijk te 
maken om via bijvoorbeeld een app meldingen te 
laten doen.  

Gewezen wordt op teruglopende capaciteit in de 
handhaving in het buitengebied en toename van onder 
meer stroperij en afvaldumpingen. De GNMF is in 
overleg met de Akademie Politie Natuur en Milieu om 
een praktijkdag  te organiseren voor aangesloten 
vrijwilligers op het onderwerp Wildlife Crime ‘Herkennen 
vervolging wilde fauna’. Met de opgedane kennis zijn 
vrijwilligers beter in staat  zaken in het veld te 
herkennen en te melden bij het BOA netwerk of de 
politie. 

Servicepunt groen en landschapsontwikkeling Gerealiseerd 35 uren / € 3.058,= Begroot 50 uren / € 4.600,= 

Eerste vragen beantwoord t.a.v. regelgeving, 
als onderdeel van servicepunt (i.s.m. IVN en 
SLG) voor ondersteuning van bewoners 
initiatieven voor natuurlandschapsontwikkeling; 
Goede kandidaten geworven voor de 
tweejaarlijkse Pluk van de Pettefletprijs en de 
door de jury genomineerde ondersteund bij de 
werving van stemmen. 

Gerichte werving leverde tien kandidaten op voor de 
Gelderse voorronde van de Pluk van de 
Pettefletprijs. In februari hebben 683 mensen op een 
van de genomineerden gestemd. Uit de top 3 heeft 
een jury de Gelderse inzending vastgesteld voor de 
Pluk van de Pettefletprijs: het initiatief ‘Bosrijk’. 
Helaas is de Gelderse inzending niet in de prijzen 
gevallen. 
 

Het IVN heeft via een Lente- en Zomertour initiatieven in 
het zonnetje gezet, maar er zijn via hen (c.q. het 
servicepunt) geen vragen binnengekomen bij de GNMF. 
Toch wordt in 2016 gekeken of de GNMF, samen met 
haar zusterorganisaties, gerichter initiatieven kunnen 
gaan ondersteunen.  
 

 



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2015 • 15 / 58 
 

 
Speerpunt Mooi Landschap 

 

Nacht van de nacht Gerealiseerd 162 uren / € 13.142,= Begroot 200 uren / €  20.400,= / onzeker €  2.930,= 

De 11de Nacht van de Nacht op 24 oktober 
2015 geïnitieerd en gecoördineerd; een 
bijeenkomst georganiseerd voor Gelderse 
nachtambassadeurs en vrijwilligers samen met 
IVN; meer dan 35 activiteiten en tenminste 
2500 deelnemers bij goede 
weersomstandigheden in Gelderland; 
Naast belevingsactiviteiten is bij de helft van de 
activiteiten aandacht voor het terugdringen van 
onnodige verlichting. 

46 nachtactiviteiten zijn georganiseerd met circa 
5.000 deelnemers; op meer dan 30 locaties zijn 
ongeveer 1.700 folders met tips voor behoud van 
duisternis (handelingsperspectief) uitgedeeld en bij 
een tweetal activiteiten hebben medewerkers van 
de GNMF een toelichting gegeven ;  
4 speciale Nacht van de Nacht nieuwsbrieven zijn 
verstuurd naar 140 Gelderse lezers; 
GNMF heeft i.s.m. K3Delta en het Muzieum een 
nachtactiviteit georganiseerd, waaraan ongeveer 65 
personen deelnamen. 

De animo voor een bijeenkomst voor vrijwilligers 
bleek beperkt en is daarom niet doorgegaan; 
Met Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland heeft 
een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden naar 
de mogelijkheid met lichtgevende bomen 
lichtvervuiling terug te dringen Mogelijk kan in het 
buitengebied van recreatiepark Zeumeren te 
Voorthuizen een eerste proefopstelling worden 
gerealiseerd. 

Ruimte voor de rivier (Waalweelde) Gerealiseerd 240 uren / € 18.445,= Begroot 200 uren / € 18.400,= 

Bijdrage geleverd aan de selectie en promotie 
van TOP-projecten van Waalweelde;  
Bijgedragen aan de koppeling van ruimte voor 
de rivier en ruimte voor natuur, landschap en 
cultuurhistorie (LNC waarden) bij de uitvoering 
van de Planologische Kern Beslissing; 
Minimaal één bijeenkomst achterban 
geraadpleegd en waar nodig ondersteund; 
Kansen onderzocht en indien mogelijk 
verzilverd 

Deelgenomen aan Spiegelgroep Waalweelde. 
Meegedacht in workshops over gebied Midden-
Waal en het Splitstingspunt. Deelgenomen aan 
coalitie voor totaalaanpak Huissensche Waarden. 
Deelgenomen aan workshops Waterveiligheid Kop 
van de Betuwe. Deelgenomen aan landelijke 
Coalitie Rivieren Natuurlijk; 
Meegedacht over toekomstig uiterwaardenbeheer 
RWS. In kader van Programma Stroomlijn met 
achterbannen overlegd en ingesproken (clusters 
IJssel, Nederrijn en Waal/Pannerdensch kanaal), in 
overleg met RWS en uitvoerende aannemers 
aanpassingen bereikt zodat meer natuur is 
behouden dan wel rekening is gehouden met 
toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 
 

De GNMF maakt zich, met zijn partners in 
Waalweelde en de TBO’s, zorgen over het in de 
praktijk missen van meekoppel-kansen door de 
verschillende tempo’s waarin beleidsvoornemens 
worden uitgevoerd. Zo worden kansen voor natuur en 
landschap, maar ook voor de economie gemist; 
Programma Stroomlijn aangepast op grond van 
geleverde natuurinformatie en veldbezoek, zodat het 
traject IJssel wordt verzacht. Dat betekent dat per 
saldo minder gekapt en aan vegetatie minder 
gesnoeid, gemaaid en vergraven zal worden;  
Met betrekking tot andere trajecten in kader van 
Stroomlijn  zoals Waal en Neder-Rijn zal in 2016 naar 
verwachting ook, mede n.a.v. ingediende zienswijzen, 
nader overleg volgen. 
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Spiegelgroep Waalweelde  Gerealiseerd 171 uren / € 20.796,=  Begroot 100 uren / € 20.000,= / onzeker € 20.000,= 

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

Als secretaris zorggedragen dat de spiegelgroep 
optimaal kan functioneren. Door ondersteuning van 
de voorzitter, voeren van het secretariaat, 
incidenteel uitvoeren van opdrachten en 
organiseren van bijeenkomsten; 
De Spiegelgroep is dit jaar vijf keer bijeengekomen. 
Vier van deze bijeenkomsten waren voorafgaand 
aan het bestuurlijk platform. De vijfde bijeenkomst 
was in het kader van een nieuw samenwerkings- 
protocol tussen de provincie en de spiegelgroep.  
Aan het begin van 2015 is een excursie naar 
Duitsland georganiseerd. In september 2015  is de 
spiegelgroep door Cascade, vereniging voor zand 
en grindproducenten, uitgenodigd bij een 
zandwinlocatie aan de Maas. 

Het bestuurlijk platform WaalWeelde is medio juni 
overgegaan in het bestuurlijk platform Waal-
Merwedes. De spiegelgroep blijft gebonden aan dit 
bestuurlijk platform. Naast deze geografische 
uitbreiding, onderzoekt de spiegelgroep haar 
proactieve rol. Dit mede naar aanleiding van een 
evaluatie begin 2015 uitgevoerd door NC-advies. De 
spiegelgroep komt nu naast de plenaire 
bijeenkomsten ook op specifieke thema’s in kleinere 
groepjes samen. Deze werkwijze en andere 
afspraken zijn in het najaar van 2015 bekrachtigd in 
een samenwerkingsprotocol met de provincie. De 
intentie is een langjarige samenwerking tussen de 
provincie en de spiegelgroep. 

Schone en beleefbare Waal Gerealiseerd 169 uren / € 11.158,=  Begroot 85 uren / €  7.820,= 

Regionale recreatief-educatieve belevings-
activiteiten gericht op de lokale situatie en 
beleving met tenminste twee uitgevoerde 
recreatie-educatieve belevingsactiviteiten, 
jutterdagen langs de Waal waaraan gemiddeld 
8 juttersgroepen per deelnemende gemeente 
meedoen; 
Tenminste vijf regionale media-uitingen per 
gemeente; 
Verzorgen Nieuwsbrieven, bijhouden Website, 
Facebook en Twitter. 

In 9 gemeenten langs de Waal hebben tientallen 
lokale verenigingen vanaf het voorjaar de uiter-
waarden schoongemaakt. In totaal hebben 700 
personen bijna 15.000 kilo afval (3.000 vuilniszak-
ken) opgehaald. 
IVN trok het project; GNMF verzorgde de communi-
catie. In maart startte de campagne met onder meer 
gedeputeerde Meijers. Deze en volgende 
schoonmaakacties kwamen veelvuldig in de krant, 
ook per gemeente gemiddeld vijf keer of vaker: 
De GNMF verzorgde de website (5.800 unieke 
bezoekers), die als afzender van alle communicatie 
diende: van aanmeldingen door verenigingen tot het 
plaatsen van nieuwsberichten. Ook verzorgde de 
GNMF desgewenst uitingen van gemeenten. 

Projectleider IVN is vanaf najaar 2015 in gesprek met 
over voortzetting in 2016. De GNMF zal opnieuw 
betrokken worden voor de communicatie; 
Tevens verkennen IVN en GNMF samen met SLG de 
mogelijkheden voor een dergelijk project elders in 
Gelderland.  
 

Provinciale en Waterschap Verkiezingen Gerealiseerd 46 uren / € 3.936,= Begroot 40 uren /  € 3.680,= 

Coalitie gesmeed gericht op de provinciale- en 
waterschapsverkiezingen; 
Tijdens Verkiezingscampagne aandacht 
getrokken voor met name de 
waterschapsverkiezingen en de rol die 

Met de TBO’s, IVN en SLG een Veluwemanifest 
opgesteld t.b.v. de coalitievorming. In kader van dit 
manifest met Vrienden van de Veluwe een 
verkiezingsdebat over de Veluwe georganiseerd; 
Initiatief genomen tot het Gelders Energie Akkoord 
(GEA). Op avond vóór verkiezingen congres 

Uitdaging van de gedeputeerde om wederom met een 
breed gedragen manifest te komen met twee 
initiatieven opgepakt; 
Veluwemanifest liep echter averij op door negatieve 
reacties vanuit Gelders Particulier Grondbezit, 
Leisurelands en Hoge Veluwe. M.n. roep om 
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Waterschappen kunnen spelen t.a.v. 
vergroening e.d.; 
Met voorstellen gekomen en ingebracht bij 
coalitie onderhandelingen provincie. 

georganiseerd waar 100 ondertekenaars 
(overheden, bedrijven enz.) hun handtekening 
hebben gezet. Op verzoek van Statenleden hieraan 
een financiële paragraaf toegevoegd. Tijdens 
coalitie onderhandelingen actief contact gehouden 
met Statenleden. Dit heeft geresulteerd in integraal 
opnemen van GEA in coalitieakkoord, waarbij in 
financiële paragraaf 80 miljoen is gereserveerd. 

Werelderfgoed viel verkeerd. Initiatief na de 
verkiezingen weer opgepakt; 
GEA boekte daarentegen groot succes door brede 
steun vanuit samenleving. Sloot prima aan op roep 
om innovatief en ambitieus energiebeleid en 
initiatieven van onderop (zie Gelders Energie 
Akkoord); 
Door al deze initiatieven nauwelijks toegekomen aan 
beïnvloeden waterschapsverkiezingen. 

Landschapspark Danenberg  Gerealiseerd 20 uren / € 1.644,= Begroot 40 uren /  € 3.680,= 

Er ligt een door achterban en bewoners 
gedragen plan voor Landschapspark 
Danenberg; 
Onze inbreng is er op gericht om het 
bestemmingsplan Danenberg begin 2015 door 
gemeenteraad vastgesteld te krijgen. 

In 2015 is hard gewerkt aan het opstellen van het 
Voorlopig Ontwerp (VO) Landschapspark 
Danenberg. Eind 2015 is zowel in de Projectgroep, 
Werkgroep (met vertegenwoordigers uit het gebied) 
als in de Stuurgroep het VO vrijgegeven voor 
vaststelling in het College van B&W.  

In het voorjaar van 2016 zal met het VO in de vorm 
van een voorontwerp-bestemmingsplan naar buiten 
worden getreden. Mogelijk zal in 2016 het 
bestemmingsplan in de gemeenteraad kunnen 
worden vastgesteld. 

Mobiliteit, logistiek en bedrijvigheid Gerealiseerd 209 uren / € 17.184,=  Begroot 140 uren / € 12.880,= 

Heldere standpunten en inspraakreacties 
geleverd, mede gedragen door (lokale) natuur- 
en milieuorganisaties voor genoemde projecten 
voor zover die in 2015 aan bod komen;  
In samenwerking met bedrijfsleven en overheid 
regionaal gebruik ROP (Valburg) gepromoot en 
overslag weg/water in het rivierengebied op 
reeds natte locaties bevorderd; 
Bijeenkomsten met lokale groepen en 
eventueel andere betrokken partijen over 
ontwikkeling logistiek en transport in de A15-
corridor. 

Deelname aan bijeenkomsten Knoop 38 voor een 
integrale gebiedsontwikkeling rondom het ROP bij 
Valburg; overheid, GNMF en bedrijfsleven werken 
samen om deze integrale doelen te bereiken; 
Overleg met bewonersorganisaties rondom 
doortrekking A15 (4 x overleg) en bezoek infoavond. 
Eind 2015 heeft GNMF zienswijze ingediend op het 
Ontwerp-Tracébesluit; 
Zienswijzen ingediend tegen ontwerp 
bestemmingsplan De Grift in Nijmegen, omdat 
nut/noodzaak niet is aangetoond; 
Inspraakreactie ingediend op Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau voor uitbreiding Medel II fase 2. Ook 
hier zal in een milieueffectrapport nut/noodzaak 
goed moeten worden onderbouwd; 
Eind 2014 is het vliegveld Teuge gestart met een 
klankbordgroep en stuurgroep over de toekomstige 
ontwikkeling van luchthaven Teuge in het kader van 
het door PS te nemen luchthavenbesluit eind 2016. 
GNMF heeft deelgenomen in de klankbordgroep. 
Eind 2015 heeft de klankbordgroep unaniem een 
advies aan de Stuurgroep gegeven. 

Met Knoop 38 wordt vanuit een integrale 
gebiedsbenadering naar het gebied gekeken, met als 
doel duidelijkheid te bieden aan de omgeving, een 
betere ruimtelijke kwaliteit te realiseren en daarmee 
het gebied lokaal, regionaal en internationaal ‘op de 
kaart’ te zetten om zo individuele opgaven te 
versnellen en onderling draagvlak te vergroten; 
GNMF vindt doortrekking van A15 alleen met een 
tunnel acceptabel. In de zienswijze duidelijk 
aangegeven dat doortrekking met een brug grote 
negatieve effecten heeft op leefomgeving, natuur en 
landschap; 
De klankbordgroep Teuge waarin naast de GNMF 
diverse vertegenwoordigers van de omliggende 
bewonersorganisaties zitting hadden, heeft de 
Stuurgroep adviseert om een aantal hinder 
beperkende maatregelen, een maximum aantal 
vliegbewegingen, een hogere vlieghoogte en het 
opstellen van een milieueffectrapport in/bij het 
luchthavenbesluit op te nemen. Helaas heeft de 
Stuurgroep de adviezen slechts zeer beperkt 
overgenomen. 
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Samen met Natuurmonumenten en het 
Initiatiefcomité Maldens Vlak heeft de GNMF de 
provincie verzocht om het aantal vliegbewegingen 
met een gemotoriseerd vliegtuig voor het 
zweefvliegveld Maldens Vlak op een maximum vast 
te leggen om toekomstige overlast te voorkomen. 
GNMF neemt deel in de Commissie Overleg en 
Voorlichting Milieuhygiëne Deelen (COVM-Deelen). 

Het zweefvliegveld Maldens Vlak gebruikt een lier om 
zweefvliegtuigen op te trekken. Optrekken met een 
gemotoriseerd vliegtuig is ongewenst. Begin 2016 
vindt hierover overleg plaats. 

Verloedering Platteland Gerealiseerd geen uren / € 0,= Begroot 100 uren / € 9.200,= 

Burgers, achterban en gemeente zijn 
geïnformeerd en geactiveerd over wat er op dit 
gebied leeft in het landelijke bied en hebben 
goede handvaten bij het opstellen en de 
inspraak  van/bij o.a. nieuwe 
bestemmingplannen. Gemeente zijn 
geïnformeerd en gemotiveerd om oplossingen 
in hun beleid en plannen te integreren. 

Project is omgebogen naar het project Duurzame 
landbouw bottom-up. In 2015 is op initiatief van de 
GNMF een projectteam gevormd om een  POP3 
subsidie aanvraag voor te bereiden. Het 
projectteam is in 2015 meerdere keren bijeen 
geweest en er zijn meerdere  provinciale 
bijeenkomsten bijgewoond en gesprekken gevoerd 
ter oriëntatie op de juiste route. 

De subsidieaanvraag dient in de eerste helft van 2016 
te  worden uitgewerkt/voorbereid. Openstelling van de 
Tender is verwacht in juni-juli 2016. 

Duurzame landbouw Gerealiseerd 51 uren / € 7.566,= Begroot 50 uren / € 4.600,= 

Op landelijk niveau argumenten aandragen en 
uitdragen waarom de melkveehouderij 
grondgebonden moet blijven; 
Op provinciaal niveau heldere bovenwettelijke 
criteria aandragen waaraan de intensieve 
veehouderij bedrijven moeten voldoen om te 
mogen groeien; 
Indien nodig onze argumenten ondersteunen 
met een campagne. 

De GNMF neemt deel in de landelijke coalitie om de 
de groei van de melkveehouderij te beperken en te 
reguleren via grondgebondenheid, waarbij de 
afroming niet ten koste mag gaan van 
grondgebonden bedrijven. Hiertoe zijn landelijke 
oproepen gedaan richting 2e Kamer; 
In de Achterhoek is een voorlichtingsavond 
georganiseerd over het onderwerp megastallen en 
omgevingskwaliteit, met zo’n 120 deelnemers; 
In de PRO en via het ambtelijk traject onze visie op 
het Gelders Plussen Systeem ingebracht. Hiertoe 
Bouwsteen voor het Gelders Plussen Systeem 
(GPS): beter Goed gejat dan slecht verzonnen, 
uitgebracht. Ook ingesproken bij PS hoorzitting over 
GPS. Via campagne tegen megastallen onze 
argumenten kracht bijgezet. 

GNMF ziet met lede ogen aan dat nu de melkquota 
zijn afgeschaft de (melk)veehouderij sterk groeit 
waardoor er meer nitraat, fosfaat, ammoniak, 
broeikasgassen enz. worden uitgestoten dan 
afgesproken. In onze ogen zou er eerder sprake 
moeten zijn van krimp dan van groei om de 
milieuproblemen veroorzaakt door de veehouderij de 
baas te kunnen; 
Ditzelfde dreigt nu te gebeuren met de intensieve 
veehouderij in Gelderland, waar de provincie de 
bouwblokgrootte wil loslaten ten gunste van 
kwalitatieve plussen. 
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DE GNMF VOOR EEN DUURZAAM GELDERLAND (B) 
 

 
Speerpunt Klimaat en Energie 

 

Beoogde resultaten 2015 Bereikte resultaten 2015 Toelichting 

WindPower Nijmegen/Energiesnelweg A15 Gerealiseerd 868 uren / € 67.572,= Begroot 495 uren / € 50.540,= 

Draagvlak Nijmegen e.o. behouden voor 
windenergie; 
Zo’n 3000 tot 5000 participanten voor de 
coöperatie WindPowerNijmegen geworven om het 
eigen vermogen voor het windpark bij elkaar te 
brengen; 
Een innovatief concept rondom het windpark 
ontwikkeld met stroomopwekking in combinatie 
met een zonnepark en omzetting van een deel van 
de opbrengst naar het warmtenet (Groene 
Centrale); 
Met IVN educatieve ondersteuning gerealiseerd. 

1.082 leden hebben samen voor € 2 miljoen 
geïnvesteerd in Windpark Nijmegen-Betuwe door 
windaandelen te kopen. Campagne is mede 
georganiseerd door de GNMF. Daarmee heeft de 
coöperatie voldoende eigen vermogen voor de 
bouw van 5 windmolens; Samen met bewoners uit 
de omgeving van het windpark is gewerkt aan 
criteria voor een Omgevingsfonds; 
In samenwerking met IVN zijn vrijwilligers opgeleid 
om gastlessen over windenergie te geven en zijn 
gastlessen verzorgd op enkele scholen in 
Nijmegen; Mogelijkheden voor de ‘Groene 
Centrale’ zijn in 2015 verder verkend.  

Onder leiding van de GNMF is een succesvolle 
ledenwervingscampagne opgezet en uitgevoerd: 
in de periode april-juli 2015 is het ledental van 
coöperatie WindPowerNijmegen gestegen van 
400 naar 1.500. Ruim 70% van de leden heeft 
vervolgens Nijmeegse windaandelen gekocht. 
Er is verschillende keren overlegd met de 
provincie en met Leefbaar Reeth over de bijdrage 
die het windpark kan leveren aan een 
gebiedsoplossing, dit is nog niet concreet 
gemaakt; Er is beperkte ondersteuning geboden 
aan initiatieven voor windenergie in Lingewaard, 
Overbetuwe en Beuningen. 

Energie servicepunt Gerealiseerd 134 uren / € 10.542,= Begroot 400 uren / € 37.800,= /onzeker € 28.600,= 

Acquisitie financiering gerealiseerd; 
Minimaal tien (nieuwe) lokale duurzame energie-
initiatieven zijn versterkt door servicepunt; 
Eerstelijnsondersteuning geboden bij onder meer 
financiering en ledenwerving;  
Actief initiatieven met deskundigen en goede 
voorbeelden elders verbonden tijdens 
bijeenkomsten ; Media-aandacht verworven voor 
lokale duurzame energie-initiatieven;  
Verdere voorstellen t.a.v. financiële regelingen 
voor collectieve opwekking van duurzame energie 
becommentarieerd zodat lokale initiatieven 
daarvan gebruik kunnen maken. 

Een projectvoorstel voor financiering van het 
Servicepunt HIER opgewekt Gelderland is in 
oktober 2014 ingediend. Het project is vanaf maart 
2015 als project gecontinueerd.  
Effectief begeleid zijn onder meer Burgerwindpark 
Nijmegen, Berkelland Energie, Bronckhorst e.o. 
Energieneutraal (BOEN),  Diens (Beuningen), 
Dorpsvereniging van Wichmond Vierakker,  
Heveadorp, Leur Energiek, Lingewaard Energie, 
Opgewekt Maas en Waal, Spectrum Arnhem Zuid 
bijvoorbeeld t.a.v. financiering, ledenwerving en 
haalbaarheid (van zonnedaken); 
Media-aandacht voor lokale duurzame energie-
initiatieven bij burgerwindpark Nijmegen en 
collectieve zonnedaken (oa Zeck en Marin); 
Het ontwikkelen van voorstellen ten aanzien van 
inzet van provinciaal financieel instrumentarium 

Gelderland heeft met de GNMF een provinciaal 
steunpunt voor lokale duurzame energie-
initiatieven. Het steunpunt is een spin in het web 
van de Gelderse initiatieven en heeft via de 
campagne ‘HIER opgewekt’ goed zicht op de 
landelijke ontwikkelingen.  Op de website van 
HIER opgewekt staan eind december 2015: 47 
Gelderse lokale duurzame energie-initiatieven; 
het Servicepunt neemt deel aan een kerngroep 
voor de inhoud en organisatie van de CoP voor 
Gelderse lokale duurzame energie-initiatieven 
(twee jaarlijks). In 2015 zijn wederom 
werkplaatsen  burgerwindparken, collectieve 
zonnedaken en energiebesparing georganiseerd. 
Doel van de werkplaatsen is om tot échte 
realisatie van opwekking en besparing te komen.  
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voor lokale duurzame energie-initiatieven heeft 
plaatsgevonden in samenwerking met Gelderse 
voorlopers uit de CoP, alsmede verbetering van 
de regels van het instrumentarium. Ondersteuning 
is geboden bij de wijziging van de bestaande 
‘subsidie burgerparticipatie’ bij coöperatieve 
opwekking;  
Tijdens de CoP van 3 december (Van Vlam naar 
Vuur) is een workshop over collectieve 
zonnedaken georganiseerd.  

Het Servicepunt is coördinator van de werkplaats 
collectieve zonnedaken van de CoP. Vijf 
bijeenkomsten met steeds 25 deelnemers hebben 
plaatsgevonden;  
Naast eerstelijnsactiviteiten heeft het Steunpunt 
diverse andere activiteiten georganiseerd. Op 22 
april is een presentatie gegeven over de 
werkplaats collectieve zonnedaken bij een 
bijeenkomst van de Zonneatlas. Op 13 april en 2 
juli is deelgenomen aan het opstellen van een 
klimaatneutrale routekaart voor de Noord-Veluwe 

Stook je Rijk Gerealiseerd 370 uren / € 96.022,=  Begroot 335 uren / € 124.340,= 

Acquisitie financiering gerealiseerd (subsidie 
aanvraag reeds ingediend bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken); 
huurdersbelangenverenigingen in Nijmegen en 
Apeldoorn, zijn bewustgemaakt (‘woonlasten 
worden lager”) en gestimuleerd om met het SER 
Energieakkoord aan de slag te gaan richting eigen 
corporatie; 
gemeenteraden en -besturen en corporaties zijn 
gestimuleerd om actief te werken aan ambitieuze 
energieafspraken met corporaties in lijn met het 
SER Energieakkoord. Corporaties geven de 
voortgang aan (in een lokale bijeenkomst); 
Projectcoördinatie van het vervolgproject Stook je 
Rijk; 
een landelijke slotbijeenkomst ter afsluiting van 
vervolgproject is succesvol georganiseerd. 

Met steun van GNMF hebben huurders 
belangenverenigingen in Nijmegen en Apeldoorn 
corporaties gewezen op het belang van 
energiemonitoring;  
De vijf Nijmeegse corporaties hebben hun 
energie-prestaties van het afgelopen jaar tijdens 
een bijeenkomst toegelicht. De drie Apeldoornse  
corporaties hebben dit eveneens gedaan;   
In de gemeenten Nijmegen en Apeldoorn zijn 
corporaties ambitieuzer geworden bij de uitvoering 
van het Energieakkoord. De corporaties hebben 
aangegeven jaarlijks hun energieprestaties te 
presenteren en toe te lichten aan 
huurdersverenigingen en de raad; 
De GNMF heeft de landelijke projectcoördinatie 
‘Stook je rijk’ 2015 uitgevoerd. De door de GNMF 
georganiseerde slotbijeenkomst ‘Stook je rijk’ is 
een landelijk succes geworden (120 deelnemers). 
Daarbij heeft minister Blok zijn lof over de aanpak 
van ‘Stook je rijk’ uitgesproken. 

Het succes van de projecten Stook je Rijk 2011, 
2013, 2014 en 2015 heeft geleid tot een vervolg 
voor 2016. De opzet is gewijzigd. Bij vier 
wethouders wordt de rol bij het realiseren van 
prestatieafspraken (o.a. over energiebesparing en 
driepartijenoverleg) via filmpjes zichtbaar 
gemaakt. Dit als voorbeeld voor andere 
wethouders. In Gelderland neemt de wethouder 
Wonen uit Nijmegen deel. De GNMF coördineert 
de vier trajecten. De behaalde resultaten laten 
zien dat de corporaties zich bewust zijn geworden 
van de noodzaak van energiebesparing in de 
bestaande huurvoorraad en van de landelijke 
afspraken hierover met het ministerie (Energie-
Index 1.25 in 2020). Zij communiceren hier nu ook 
actief over; 
Huurdersverenigingen en raadsleden gebruiken 
de kansen die het Energieakkoord hen biedt. 

Gelderse Voetafdruk Gerealiseerd 71 uren / € 7.031,= Begroot 200 uren / € 18.400,= /onzeker € 13.800,= 

1500 Gelderlanders hebben enquête ingevuld; 
In provincie Gelderland of tenminste twee 
gemeenten zijn projecten opgestart mede 
gefinancierd door deze overheden om de 
Voetafdruk van haar burgers te verkleinen. 

1070 personen hebben de Voetafdruk Gelderland 
ingevuld. 150 personen hebben de Voetafdruk 
Nijmegen ingevuld, die in samenwerking met 
Gemeente Nijmegen is gelanceerd in november 
2015 (tijdens het Duurzaamheidscafé, net voor de 
Klimaattop in Parijs). 

Met gemeente Nijmegen is afgesproken dat de 
Voetafdruk Nijmegen in 2016 o.a. wordt ingezet bij 
het streven van Nijmegen om European Green 
Capital te worden. 
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12 nieuwsbrieven met tips over duurzaam leven 
zijn verstuurd naar 70 nieuwsbrieflezers. 

LNG in het transport Gerealiseerd 41 uren / € 3.371,=  Begroot 30 uren / € 5.520,= / onzeker € 2.760,= 

Workshop LNG over de voor- en nadelen van LNG 
voor betrokkenen en geïnteresseerden mee 
georganiseerd; 
Acquisitie bij bedrijven die LNG-station zullen 
ontwikkelen. 

GNMF heeft deelgenomen aan een dialoog  
samen met Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse 
Natuur en Milieufederatie en vertegenwoordigers 
van het Platform LNG; dit resulteerde in een door 
TNO opgesteld effectenrapport en een 
gezamenlijk korte rapportage, waarin de 
conclusies van de dialoog zijn vastgelegd. In 2016 
wordt verder gewerkt aan (de uitvoering van) 
actiepunten. De milieuorganisaties zien vooral de 
inzet van LNG in de scheepvaart  als een positief 
milieueffect. Tevens deelgenomen aan een 
veiligheidsworkshop LNG en bedrijfsbezoek 
gebracht aan Damen Shipyards in Gorinchem. 

Project heeft tot doel om het potentieel van LNG 
optimaal te benutten en negatieve effecten te 
voorkomen. De belangrijkste punten uit de 
agenda: de versnelde invoering van LNG in de 
scheepvaart, met name de vervanging van de 
oudere motoren in de schepen door LNG motoren; 
de versnelde vervanging van oudere vuilere trucks 
door nieuwe EURO VI trucks; de stimulering van 
de inzet van vloeibaar gas op basis van groen gas 
met name ten behoeve van de scheepvaart;  
Tevens minimalisering van de methaanverliezen  
om te zorgen dat het overal klimaat effect van de 
invoering van LNG positief is en blijft. 

Bedrijven, energie en milieu Gerealiseerd 224 uren / € 17.372,=  Begroot 225 uren / € 20.700,= 

Vijfmaal inbreng geleverd bij revisievergunningen 
dan wel aanscherping van vergunningen. Hierbij 
wordt proactief de dialoog met bedrijf en bevoegd 
gezag gezocht; 
Bij het leveren van inbreng wordt tevens gekeken 
naar het niveau van energie 
besparingsmaatregelen en opwekking van 
duurzame energie in de voorschriften en de 
mogelijkheden toepassing 5 jaar 
terugverdientermijn. 

 Bij acht bedrijven is inbreng in de 
milieuvergunningen geleverd; 
Met de meeste  bedrijven zoals asfaltcentrale en 
puinbreker Dura Vermeer Nijmegen, GDF Suez 
Nijmegen (planvorming opwekking duurzame 
energie, LNG overslag),  Parenco (uitbreiding 
papierproductie),  gieterij Doesburg (nieuwe 
vergunningaanvraag), NXP (nieuwe 
vergunningaanvraag), Smit Draad is een actieve 
dialoog gevoerd; 
Het beoordelen van energiemaatregelen en 
rendement is prominent bij de biomassa- en 
energiecentrales (o.a. GDF Suez Nijmegen) aan 
de orde geweest. 

Met de beoordeling is concreet invulling gegeven 
aan de doelstelling om afdoende milieu- en 
gezondheidsbepalingen te realiseren in de 
betreffende vergunningen;  
Verder inbreng geleverd bij de vergunning van 
gieterij Vulcanus (ambtshalve wijziging trillings- en 
geurnormen);  
De GNMF neemt deel aan de landelijke 
klankbordgroep ‘bestrijdingsmiddelen en 
omwonenden’, waarin het blootstellings- en 
gezondheidsrisico van omwonenden bij fruit- en 
bollenteelt wordt onderzocht. Daarnaast samen 
met LTO en Alterra deelgenomen aan een overleg 
over de vergunningverlening van bollenteelt bij 
Natura2000 Veluwe. 

Klimaat en energiebeleid Gerealiseerd 170 uren / € 13.184,= Begroot 150 uren / € 13.800,= 

Minimaal twee adviezen aan PS gegeven over 
voorstellen van GS met betrekking tot de 
uitvoering van het  Energie transitieprogramma 
2012-2015 en het nieuwe programma 2015-2019; 

GNMF heeft zienswijzen ingediend op de 
provinciale voorstellen over de uitvoering van het 
Energie transitieprogramma 2012-2015 en het 
nieuwe programma 2015- 2019, de Windvisie en 
het Gelders Energieakkoord (twee maal); 

Het idee was opgevat om samen met de provincie 
en Skao een bijeenkomst over de CO2 
prestatieladder voor inkopers van Gelderse 
gemeenten te organiseren. Dit zou worden  
vervolgd na bespreking van de nota in de 
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Minimaal twee initiatieven voor duurzame energie-
opwekking ondersteund; 
Stappen gezet om CO2-prestatieladder 
geïmplementeerd te krijgen in provinciaal en 
eventueel gemeentelijk beleid. 

GNMF heeft met het Gelderse bedrijf Dusseldorp 
in maart en september 2014 dialooggesprekken in 
het kader van niveau 4 en 5 van de CO2 
prestatieladder gevoerd; 
Een nota voor de Statencommissie begin 2015 is  
afgewacht. Deze is niet verschenen.    

Statencommissie. De nota is niet verschenen. Na 
overleg de betrokken provinciale ambtenaar is 
afgezien van een bijeenkomst;  
Contact is gelegd met coördinatoren van de VNG- 
ondersteuningsstructuur (energiebesparing bij 
particuliere woningeigenaren). Daarbij is de 
landelijke campagne Kleur Uw Gemeente Groen 
van Meer Met Minder en de Natuur en 
Milieufederaties besproken.  

Gelders Energie Akkoord Gerealiseerd 492 uren / € 40.057,=  Begroot 200 uren / € 18.400,= / onzeker € 9.200,= 

De tien pijlers van het akkoord zijn door 
trekkersgroepen met betrekking tot doelstellingen 
en uitvoeringsstrategie ingevuld; 
Vlak voor de provinciale verkiezingen in maart 
2015 wordt het Gelders Energieakkoord door de 
deelnemers gezamenlijk ondertekend en naar  
buiten gebracht. 

Op de vooravond van de provinciale verkiezingen 
is het GEA door ruim 100 Gelderse organisaties 
(overheden, bedrijven en maatschappelijk 
middenveld) ondertekend. Een 
Borgingscommissie is ingesteld. Op 1 juli heeft de 
Borgingscommissie het Plan van Aanpak voor het 
Uitvoeringsplan goedgekeurd en op 18 november 
het eerste concept Uitvoeringsplan. Een 
verbeterslag bij dit concept is in gang gezet, onder 
meer bij de financieringsconstructies van diverse 
businesscases. De GNMF heeft dit proces vanuit 
het GEA secretariaat, de Borgingscommissie en 
de Stuurgroep zeer actief ondersteund.  

Op initiatief van GNMF is samen met Alliander en 
het Klimaatverbond, het Gelders Energie Akkoord 
(GEA) gestart. Het GEA betreft een  Gelderse 
vertaling en versnelling van de uitvoering van het 
landelijke Energieakkoord ;  
In totaal zijn 17 tafels aan de slag met een eigen 
uitvoeringsplan. GNMF neemt deel aan de tafel 
scholing bouw en installatietechniek, huur, 
procesindustrie en Energieke samenleving. Het 
GEA wordt landelijk gezien als een goed  
voorbeeld van co-creatie. In het najaar is een 
bijeenkomst over het GEA voor de bij GNMF 
aangesloten bedrijven georganiseerd.  
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SAMENWERKEN AAN HET NETWERK (C) 
 

 
Speerpunt Achterban en Burgers 

 

Beoogde resultaten 2015 Bereikte resultaten 2015 Toelichting 

Geef om Gelderland Gerealiseerd 198 uren / € 16.144,= Begroot 300 uren / € 32.600,= 

Minstens 2 actuele campagneacties en 2 jaarlijks 
terugkerende campagnes voor en met burgers en 
lokale groepen georganiseerd. 
Minimaal 4000 mensen betrokken bij actuele 
acties en projecten, een deel daarvan aan de 
GNMF verbonden middels aanmelding voor 
nieuwsbrieven. 
 

Er zijn in 2015 twee petities uitgezet door de 
GNMF. Voor een alternatief plan voor ‘Parklaan 
Ede’ zijn 1917 handtekeningen opgehaald en op 4 
juni aangeboden aan de gemeente Ede;  
Tegen een grote stal voor mestkalveren, die het 
voortbestaan van ecoboerderij Arink in Lievelde 
bedreigt, zijn 2302 handtekeningen opgehaald en 
op 20 januari 2016 aangeboden aan de gemeente 
Oost-Gelre. Verder is steun geboden aan de 
petitie ‘Teken voor jou landschap’ van 
Natuurmonumenten tegen een ‘Giga’-stal nabij 
Hackfort met zo’n 5000 ondertekenaars. 

De twee petities hebben 324 nieuwe abonnees op 
de GNMF-nieuwsbrief opgeleverd. 
Voor de jaarlijks terugkerende campagne zie 
Nacht van de nacht. 

Cursussen leden en lid-organisaties Gerealiseerd 43 uren / € 3.133,= Begroot 100 uren / € 9.700,= 

2 cursussen georganiseerd met minimaal 15 
deelnemers i.s.m. IVN en/of Milieudefensie. 

Samen met het IVN is een cursus over het 
gebruik door lokale groepen van sociale media 
georganiseerd, met 25 deelnemers.  
Voor een praktijkgerichte cursus over de PAS, 
met professionele sprekers, zijn diverse contacten 
gelegd. 

De cursus over de PAS is door omstandigheden 
niet doorgegaan, en wordt in 2016 alsnog 
gehouden; 
Verder is er een cursusdag in voorbereiding over 
het thema handhaving in het buitengebied samen 
met de organisatie Politie, Dieren en Milieu. 

Helpdesk leden en lid-organisaties Gerealiseerd 259 uren / € 18.313,=  Begroot 200 uren / € 19.400,= 

Afhandelingen en registratie van ten minste 100 
vragen; 
Succesvolle afhandeling van minimaal vijf lokaal 
spelende natuur- en milieukwesties; 
GNMF in het nieuws als effectieve ondersteuner 
van deze lokale groepen of burgers met deze vijf 
succesvolle kwesties. 

Er zijn 57 vragen geregistreerd. Vijf ervan waren 
er op 31 december 2015 nog in behandeling. 
Succesvolle advisering en/of bemiddeling van 
kwesties in Wichmond (megastal), Geldermalsen 
(bestrijdingsmiddelen), Silvolde (bomenkap), 
Arnhem (bomenkap, 2x) en op diverse locaties 
langs de rivieren (kaalslag uiterwaarden). 

De meest voorkomende onderwerpen waren op-
nieuw bomenkap en uitbreiding van veehoude-
rijen. Een vraag om ondersteuning leidde tot 
informatieavond door GNMF e.a. en succesvolle 
gang naar Raad van State door GNMF en 
omwonenden. In september zijn de eerste promo-
tionele banners geplaatst op de GNMF-website, 
Facebook en Twitter. Vanaf dat moment steeg het 
aantal vragen naar gemiddeld tien per maand in 
de periode september-december. 
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Werving en binding achterban Gerealiseerd 181 uren / € 14.406,= Begroot 400 uren / € 44.300,= 

120 organisaties en 360 particulieren zijn lid van 
de vereniging GNMF;  
Met tenminste 1 lid organisatie is een 
wervingsactie uitgevoerd; 
Minstens 2 campagneacties georganiseerd 
waaraan werving en binding is gekoppeld; 
Minimaal 5.500 kennissen, 4.200 deelnemers en 
300 supporters (leden/donateurs) in ons 
relatiebeheersysteem; 
Relatiedag met 75 deelnemers georganiseerd; 
Gelders Oogstfeest met 150 deelnemers mede 
georganiseerd. 

94 organisaties (stand 1 januari 2016) en 175 
particulieren zijn lid van de vereniging GNMF;  
In het relatiebeheersysteem van de GNMF staan 
inmiddels 7.455 kennissen en  3.415 deelnemers 
activiteiten geregistreerd;  
In 2015 zijn 2 ledenvergaderingen georganiseerd 
met in totaal zo’n 120 deelnemers. Aan het 
Gelders Oogstfeest namen circa 150 personen 
deel.  
 

Door de vele activiteiten die de GNMF in 2015 
heeft georganiseerd is de ledenwerving wat 
achterop geraakt; 
Omdat we ook in 2016 veel activiteiten op de rol 
hebben staan, hebben we besloten om een 
nieuwe medewerker aan te trekken die zich 
speciaal op werving en binding van leden en 
donateurs gaat richten. 
.  

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

Starten van tenminste één concreet 
samenwerkingsproject tussen voorloperbedrijven. 
Bij 5 bedrijven adviseert de GNMF aangaande 
verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. 
In 2015 jaarlijkse bijeenkomst voor Gelderse 
voorloperbedrijven georganiseerd; 
Het GNMF-netwerk bedrijfsvrienden neemt in 
2015 met minimaal 5 bedrijven toe. 

Deelname aan inloopavonden Park15 en 
herbestemming TNO-terrein Apeldoorn tot 
woningbouwlocatie. GNMF is positief over deze 
ontwikkelingen, waarbij ruim aandacht is voor de 
omgeving; 
Overleg gevoerd over deelname bedrijven Park 
15 aan windpark Nijmegen-Betuwe; 
Voor de zo’n 30 bedrijfsvrienden van de GNMF 
een bijeenkomst georganiseerd waarbij Ed Nijpels 
en Jan Jacob van Dijk een inleiding hielden over 
het Energie Akkoord; 

Door lokale milieuorganisaties zijn geen bezwaren 
tegen het ontwerpbestemmingsplan voor het 
TNO-terrein ingediend. Dit mede omdat in het 
vooroverleg knelpunten al zijn opgelost; 
Eigenaren van Park 15 nemen initiatief om de 4 
windmolens op het bedrijventerrein mogelijk te 
maken; 
Ook bij dit project te weinig tijd om nieuwe 
bedrijven te werven. Nieuwe medewerker gaat 
ook hiermee aan de slag. 
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Communicatie en Overleggen 
 

Beoogde resultaten 2015 Bereikte resultaten 2015 Toelichting 

Externe communicatie Gerealiseerd 268 uren / € 17.965,=  Begroot 250 uren / € 23.000,= 

45 persberichten en artikelen (media); 
25 e-nieuwsbrieven; 
40.000 bezoeken website (brede publiek); 
2.500 abonnees e-nieuwsbrief (brede publiek); 
1.500 vrienden op Facebook; 
1.000 volgers op Twitter. 
 

Tussen haakjes staan de aantallen van 2014. 
39 persberichten en artikelen (44); 
15 algemene en 16 actie nieuwsbrieven (17); 
56.100 bezoeken aan website (41.000); 
2.500 abonnees e-nieuwsbrief (2.100); 
1.440 algemene 'likes' op Facebook (1.400) 
480 'likes' op Facebook voor pagina Stadsbijen; 
1.000 volgers op Twitter (880). 

De 40% toename van het aantal webbezoeken is 
voor een belangrijk deel toe te wijzen aan de 
petities. De meest gelezen pagina's blijven de 
homepage en de vacaturepagina. 
Het aantal verstuurde algemene e-nieuwsbrieven 
is licht afgenomen ten faveure van inzet sociale 
media (met direct links naar de website), een trend 
die in 2013 is ingezet. 
De berichtgeving naar en in de traditionale media 
is hetzelfde gebleven, met veel aandacht voor de 
problematiek rondom de veehouderij. 

Werkplan, jaarverslag, Seizoenbrieven en PS-
brieven 

Gerealiseerd 79 uren / € 12.334,=  Begroot 100 uren / € 18.330,= 

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

6 PS Nieuwsbrieven (voor leden PS); 
3 Seizoensbrieven; 
Jaarverslag 2014 en Werkplan 2016 volgens 
Smart-Module uitgebracht. 

Veel positieve reacties over de PS nieuwsbrief van 
Statenleden ontvangen; 
Seizoensbrief is gedrukte nieuwsbrief voor leden, 
donateurs en andere geïnteresseerden; 
Leden tevreden over aansluiting jaarverslag en 
werkplan, waardoor ze beter te lezen zijn; 
Jaarverslag, jaarrekening en werkplan zowel door 
provincie als CBF akkoord bevonden.  

Bestuurlijke overleggen en voorbereiding NLO Gerealiseerd 245 uren / € 21.785,=  Begroot 200 uren / € 18.900,= 

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

Deelname aan tiental PRO-bijeenkomsten plus 
voorbereidingsbijeenkomsten. O.a. werkgroepen 
Mobiliteit, energietransitie, GPS, toekomst 
landelijk gebied. Meegewerkt aan diverse 
adviezen van PRO aan GS en PS; 
4 NLO bijeenkomsten georganiseerd en 
voorgezeten. 
 
 
 
 

GNMF heeft o.a. over Gelders Plussenbeleid 
advies uitgebracht onder de titel: PlussenSysteem: 
beter Goed gejat dan slecht verzonnen, waarmee 
helderheid is geschapen over standpunt GNMF; 
Verder heeft de GNMF meegewerkt aan PRO 
adviezen op het gebied van mobiliteit, 
energietransitie. 
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Samenwerkingsoverleg NMF  Gerealiseerd 336 uren / € 27.892,=  Begroot 180 uren / € 16.560,= 

Samenwerking heeft geleid tot effectiever werken 
van de medewerkers van de GNMF.  
Effectiviteit samenwerking is vergroot, zowel intern 
(bedrijfsvoering) als extern; 
Samenwerking heeft geleid tot onderlinge 
uitwisseling en verbetering van de bedrijfsvoering; 
Met samenwerking zijn projecten geacquireerd. 

Bijdrage geleverd aan het automatiseren van de 
landelijke voetafdruk, waardoor deze efficiënt kan 
worden gebruikt. Bijdrage geleverd aan 
heroverweging gebruik gezamenlijk CRM-
systeem; 
Twee medewerkers afgevaardigd voor 
scholingscursus Projectleider. 

In augustus automatisering voetafdruk opgeleverd. 
Discussie over nieuw CRM-systeem wordt in 2016 
voortgezet; 
Helaas is de eerste  scholingsbijeenkomst voor de 
Gelderse deelnemers niet doorgegaan vanwege 
ziekte. 

Samenwerking met IVN en SLG 2013-2015 Gerealiseerd 44 uren / € 3.645,= Begroot 80 uren / € 7.360,= 

Gezamenlijk werkplan voor 2015 uitgevoerd; 
Samenwerking in aantal projecten verbeterd 
Minimaal 1 bijeenkomst georganiseerd voor 
medewerkers onderling. 

Met IVN en Landschapsbeheer Gelderland een 
gezamenlijk werkplan Meerjarig educatief 
programma opgesteld die in 2014 en 2015 is 
uitgevoerd; 
Intensivering samenwerking heeft geleid tot 
gezamenlijke huisvesting en enkele gezamenlijke 
projecten. 

Met name op gebied van Hattemerpoort, Windpark 
Nijmegen-Betuwe, Schone Waal en acquisitie voor  
Groene (compensatie) autoriteit samengewerkt 
met IVN en SLG. 

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

Beroep instellen bij de Raad van State of bij de 
Rechtbank is geen doelstelling van de Gelderse 
Natuur en Milieufederatie, maar slechts een 
uiterste middel bij belangrijke kwesties. Wij zijn 
dan ook zeer terughoudend met het instellen van 
deze procesgang. Ons streven is om via goed 
overleg tot oplossingen te komen; 
Doelgroep: RvS en rechtbank. 
 

Mede namens Vereniging Natuurmonumenten, 
Bond Heemschut en Stichting Behoud Historische 
Landgoederen Veluwezoom is beroep 
aangetekend tegen de ontwikkeling van 
appartementencomplexen op het landgoed 
Rhederhof bij Rheden; 
De GNMF heeft bezwaren tegen de ontwikkeling 
van een megarundveefokkerij bij Wichmond in de 
omgeving van landgoed Hackfort. Omwonenden 
en de GNMF stelden beroep in tegen de 1e fase 
bouwvergunning; 
Beroepen aanwijzingsbesluit Natura2000 
Rijntakken en Veluwe. Deze beroepen zijn 
ingesteld in 2014 maar pas dit jaar bij de Raad 
van State behandeld. Met betrekking tot de 
Rijntakken ligt de aandacht op de natuurkwaliteit 
van diverse dijktaluds die volgens de GNMF wel 
kwalificeert als Natura2000 en volgens het 
Ministerie niet. Daarnaast is de GNMF van mening 
dat ten onrechte het behoud van het  leefgebied 
van ganzen niet als instandhoudingsdoelstelling is 
opgenomen; 

Het beroep tegen appartementencomplexen op 
het landgoed Rhederhof bij Rheden wordt in 2016 
behandeld; de Rechtbank in Arnhem heeft het 
beroep gehonoreerd. De gemeente Rheden moet 
een nieuw besluit nemen. Tot die tijd mag er niet 
gebouwd worden. GNMF en Natuurmonumenten 
zullen bij de gemeente ervoor pleiten te stoppen 
met de plannen; 
Met betrekking tot de Veluwe heeft de GNMF van 
het Ministerie al op een aantal onderdelen gelijk 
gekregen. Dat betekent dat een aantal 
bospercelen op een later moment weer 
toegevoegd zullen worden aan Natura2000. De 
Raad van State heeft inmiddels uitspraken gedaan 
over beide zaken. Omdat de GNMF na overleg 
met Recron en Leisurelands delen van haar 
bezwaar had ingetrokken heeft dit geleid tot niet 
ontvankelijk verklaring. GNMF heeft wel gelijk 
gekregen ten aanzien van het behoud van het 
foerageergebied voor ganzen in de uiterwaarden; 
De rechtbank heeft geoordeeld dat de aanleg van 
de onderdoorgang voor Parklaan Ede door kan 
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In samenwerking met SME Ede is de GNMF naar 
de rechtbank gestapt om de bouw van een 
voorpost van de beoogde Parklaan in Ede, 
namelijk in de vorm van een tunnel onder de A12, 
tegen te houden; 
Met betrekking tot Thermen Berendonck heeft de 
Raad van State het bestemmingsplan vernietigd 
en heeft de Rechtbank de GNMF gelijk gegeven 
wat betreft bescherming leefgebied das. Over dit 
laatste loopt nu een hoger beroep bij de Raad van 
State, afhankelijk daarvan komt de gemeente 
Wijchen met een nieuw bestemmingsplan; 
Het bestemmingsplan Wylerbergmeer bij 
Ubbergen kan doorgang vinden nadat de Raad 
van State dit jaar definitief uitspraak heeft gedaan 
over het beroep tegen dit bestemmingsplan; 
In 2014 beroep ingesteld tegen het inpassingsplan 
Medel II fase a. Door de Raad van State is alleen 
ons beroep voor de landschappelijke inpassing 
gegrond verklaard; 
Gezamenlijk beroep met Platform Vlieghinder 
Teuge bij Rechtbank over baanverlichting is 
afgewezen; Tenslotte zijn er twee beroepen in 
kader van natuurbeschermingswet ingesteld tegen 
een uitbreiding van een intensieve geitenhouderij 
(5100 geiten) in Rossum en een kalverhouderij in 
Lievelde. 

gaan, ondanks het feit dat het bestemmingsplan 
Parklaan nog lang geen zekerheid is; 
Helaas heeft de Raad van State begin 2016 de 
GNMF in het ongelijk gesteld over de ontheffing  
Flora en Faunawet. De GNMF is van mening dat 
het plan echter nog steeds onvoldoende rekening 
houdt met de das, los van het feit of er wel 
behoefte is aan een nieuw thermencomplex bij 
Wijchen.Samen met Das en Boom is bereikt dat 
de gemeente een migratiezone zal reserveren ten 
behoeve van de das. Verder is de zone aan de 
oostkant van het meer definitief herbestemd naar 
natuur. 
Met bestuurlijke lus kan de provincie het 
inpassingsplan Medel II nog repareren. Begin 
2016 zal dit plaatsvinden. Nut/noodzaak voor 
toetsing aan bovenregionale aanbod is helaas 
afgewezen; 
Alleen Platform Vlieghinder heeft hoger beroep 
ingesteld. 
Beroepen in kader van Natuurbeschermingswet 
tegen een geitenhouderij in Rossum is ingesteld 
vanwege de grootte van het bedrijf en de 
gezondheidsrisico’s. Beroep tegen de 
kalverhouderij in Lievelde is ingesteld omdat het er 
naast gelegen biologische bedrijf ernstige hinder 
zal ondervinden. 

Klachtenlijn Geen urenregistratie / geen kosten Geen uren opgenomen in de begroting 

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

Eén klacht binnengekomen over persbericht 
Megastallen. GNMF heeft klager gebeld over 
klacht. Klacht nagetrokken en klager opnieuw 
gebeld. 

Klager gaf aan dat getal niet klopte. Hebben het 
nagezocht. Getal was direct afkomstig van 
provincie. Hebben dit vervolgens aan klager 
gemeld. 

Acquisitie Gerealiseerd 111 uren / € 8.739,=   Niet begroot 

Acquireren van projecten, nog uit te voeren in 
2014, ter grootte van minimaal € 13.410,= en 
acquireren van nieuwe projecten voor 2015. 

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

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

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

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

pagina 3): zie Stadsnatuur bijen, Nacht van de  Nacht, Schone en beleefbare Waal, Windpower 

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

Voorloperbedrijven. 

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

duurzame energieprojecten. 

 Speerpunt Bereikbaarheid: zie Mobiliteit, logistiek en bedrijvigheid. 

 Speerpunt Ruimtelijke Ordening: zie adviesverlening in PRO, bijdrage via Manifestpartners en 

Microplanologie d.m.v. Beginspraak. 

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

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

Nijmegen / Energiesnelweg A15, Stook je Rijk, Energie Servicepunt en Klimaat en energie. 

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

Planologiewerkgroep van de manifestpartners en de gemeenten. 
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Interne organisatie  
 
2015 was voor de GNMF een goed jaar. Het personeelsbestand is aan het eind van het jaar verder 
uitgebreid met een ledenwerver, die op 1 januari 2016 in dienst is getreden. Door de late invulling van 
deze vacature en door een aantal meevallers, waaronder het succesvol realiseren van vier windmolens 
bij Nijmegen is 2015 met een groot positief saldo afgesloten.  
Net zoals voorheen is er volop werk gemaakt van acquisitie, om de terugloop van de budgetsubsidie te 
kunnen ondervangen en om aan de inspanningsverplichting (budgetsubsidie beperken tot 40% van de 
omzet) van de provincie te voldoen. Verwachting is dat het percentrage budgetsubsidie t.a.v. de totale 
omzet ook in het komende jaar ruim onder de 40% zal blijven vanwege een verdere vermindering van de 
structurele bijdrage van de provincie. 
 

Rol van het bestuur: de Algemene Ledenvergadering van de vereniging GNMF kiest een Bestuur 

In het bestuur hebben zitting:  vertegenwoordigers van de lid organisaties en individuele leden.     

Het bestuur stuurt de Vereniging aan t.w.: het bureau van de GNMF met als verantwoordelijke de 

directeur, de activiteiten, de strategische koers, de organisatie en de financiële gang van zaken. Daartoe 

stelt zij 4 jaarlijks een Strategisch plan op met daarin globaal het beleid voor die jaren. Jaarlijks stelt zij 

het Werkplan en de Begroting vast evenals het Jaarverslag en de Jaarrekening.  

De leden hebben een controlerende rol richting het bestuur, directeur en bureau. Dit doet zij door 2 maal 

per jaar op een Algemene Ledenvergadering het jaarverslag, de jaarrekening (kascontrolecommissie en 

accountantsverklaring), het werkplan (strategisch plan) en de begroting vast te stellen. 

 

Gewenste samenstelling bestuur: De leden van het bestuur worden enerzijds gekozen uit de lid 

organisaties. Van deze leden wordt verwacht dat ze weten wat er in de achterban van de GNMF leeft en 

dat zij deze meningen op bestuurlijk niveau kunnen vertalen en vertolken. Dit heeft zowel te maken met 

verwachtingen ten aanzien van de inbreng van de GNMF, inhoudelijke inbreng, regionale inbreng als wel 

verschillen tussen meer milieu gerichte en meer natuur en landschap gerichte groepen. 

Van de individuele leden wordt verwacht dat ze op bestuurlijk niveau de geluiden uit de samenleving 

kunnen vertalen naar gewenste activiteiten van de GNMF. Daarnaast wordt inhoudelijke en 

communicatieve kennis verwacht op de inhoudelijke terreinen waar de GNMF zich mee bezig houdt. 

 

De Voorzitter: De voorzitter is bij voorkeur een gezaghebbend figuur, die in Gelderland aanzien heeft en 

beschikt over een breed netwerk. De voorzitter is als bestuurder aanspreekpunt voor aangesloten 

organisaties, In de externe profilering opereert de voorzitter complementair aan de directeur, met name 

op een ander niveau van contacten; de voorzitter vervangt de directeur in bijzondere gevallen. De 

voorzitter onderhoudt goede relaties met Commissaris van de Koning, Gedeputeerden, Statenleden, 

maar ook burgemeesters en wethouders, evenals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 

 
De rol van de voorzitter in relatie tot : 

- bestuur: agendabepaling en voorzitten van het bestuur; hier worden belangrijke strategische en 

inhoudelijke onderwerpen geagendeerd, besproken en besloten. Benodigde eigenschappen: goed 

voorzitten, goed kunnen luisteren, tijdig afkappen van niet relevante sporen, gevoel voor 

kameraadschappelijkheid, respect voor de verschillende achtergronden van waaruit bestuursleden 

argumenteren, om kunnen gaan met verschillende disciplines, overzicht houden. 

- directeur: voor de Directeur fungeert de voorzitter als klankbord; benodigde eigenschappen: goed 

bijhouden wat er inhoudelijk speelt, en waar de GNMF op moet reageren. 

- bureau: voor de werknemers van het bureau van de GNMF is het belangrijk dat zij er vertrouwen in 

kunnen hebben dat hun directeur goed gecoacht wordt, dat het bestuur voldoende weet waar ze het 

over hebben en dat het bestuur zichtbaar en aanspreekbaar is op belangrijke onderwerpen. De 

voorzitter speelt daarin een belangrijke rol: moet toegankelijk zijn en inhoudelijk op de hoogte, 

betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de organisatie en de mensen daarin.  

 



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2015 • 30 / 58 
 

 
 
Bestuursleden en hun zittingsperiode  

Naam functie / lid-organisatie herbenoeming per zitting tot uiterlijk 

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

Dhr. W.J. Eckhardt  Juni 2016 Juni 2020 

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

juni 2017 juni 2021 

Mevr. G. van Arkel  juni 2018 juni 2022 

Dhr. A. van Rootselaar penningmeester november 2014 november 2018 

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

Vereniging tot Behoud van 
het Lingelandschap 

Juni 2019 Juni 2023 

Dhr. D.C. Kuipers  Juni 2019 Juni 2023 

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

 

 
Benoemingsprocedure Bestuur 
 

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

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

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

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

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

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

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

benoemd door de Algemene Ledenvergadering bij  meerderheidsbesluit. 
 

Verantwoordingsverklaring Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie 

 
De bestuursleden van de Gelderse Natuur en Milieufederatie onderschrijven de volgende principes: 

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

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

van de ‘uitvoering’. 

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

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling  

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

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

 

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

Milieufederatie invulling geeft aan deze principes. 

 
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

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

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

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

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

en het bestuur te controleren, bijvoorbeeld via de kascontrolecommissie. 

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

scheiding tussen functie ‘toezicht houden’, ‘besturen’ en ‘ uitvoering’ bij de Gelderse Natuur en 
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Milieufederatie, vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 november 2009 en aangepast op 25 maart 

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

GNMF van een stichting in een vereniging.  

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

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

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

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

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

kwartaalcijfers en kwartaalevaluaties. 

 

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

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

verenigingsvorm. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelderse Natuur en Milieufederatie. 
 

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

 De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. 

 De bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin 

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

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

aangepast, vast.  

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

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

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

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

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

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

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

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

gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd. 

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

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

van een goedkeurende accountantsverklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan het 

bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. De leden stellen een kascontrolecommissie samen uit 

de leden die de boeken controleert. De Algemene Ledenvergadering stelt, na de 

kascontrolecommissie gehoord hebbend, het jaarverslag en de jaarrekening, al dan niet aangepast, 

vast. 

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

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

richtinggevende doelstellingen. Deze legt ze voor advies voor aan directie en medewerkers van de 
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Gelderse Natuur en Milieufederatie. Vervolgens stelt de Algemene Ledenvergadering, de adviezen 

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

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

functioneren van het bestuur als geheel. Indien nodig voert de voorzitter individuele 

functioneringsgesprekken met de individuele bestuursleden. 

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

referentiepunten hanteren we daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare goede 

doelenorganisaties.. 

- Daarnaast werkt de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door: 
- Structurele samenwerking met lokale organisaties, de afzonderlijke Natuur en Milieufederaties, 

de (12 Provinciale) Natuur en Milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners 

- Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringsprocessen met andere 

provinciale instellingen, en Natuur en Milieufederaties. 

 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

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

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

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

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

 
Gerelateerd aan de doelstelling van de GNMF zijn belanghebbenden: 

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

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

terrein van natuur, milieu en landschap in Gelderland 

3. samenwerkingspartners. 

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

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

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

 

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

Milieufederatie te vergroten.  

Concrete voorbeelden zijn: 

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

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

 de digitale nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden actief worden geïnformeerd over actuele 

ontwikkelingen en activiteiten. 

 

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

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

 

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

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

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

reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen. 

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

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

inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten is in 2005 de Klachtenprocedure 

Gelderse Natuur en Milieufederatie vastgesteld. 

Doelstellingen van deze procedure zijn: 

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

aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken. 

http://www.gnmf.nl/
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2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort en de 

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

de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.  

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

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 maart 2015. 

 

Overige relevante nevenfuncties Bestuursleden  
 

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

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

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

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

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

van het Lingelandschap (lid-organisatie van de GNMF), voorzitter PvdA afd. Geldermalsen, 

bestuurslid St. Welzijn Geldermalsen en St. Welzijn Neerijnen 

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

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

Beheerscommissie Rijn/IJssel (HFMN) 

 Dhr. A. van Rootselaar: bestuurslid IJsselmeervereniging 

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

coöperatief samenwerkingsverband De Gemeynt); voorzitter bestuur van Stichting Centrum 

Landbouw en Milieu, lid RvC CLM BV,  lid RvA Triodos Private Banking, bestuurslid Stichting SOML, 

voorzitter RvA De Groene Zaak, bestuurslid Energy4All Foundation, lid RvC Energiefonds Overijssel, 

lid Adviesraad Stichting Trees4All, lid Maatschappelijke Adviesraad RIVM, voorzitter St. 

Noordpoolacademie, voorzitter BigMama Foundation, partner in Carbon Stars b.v., lid RvA Alliantie 

Verduurzaming Voedsel, lid RvA Double Dividend, bestuurslid Zero Impact Plastics Foundation  

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

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

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

Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi.  

 
 

Bezoldigingsbeleid en vergoedingsbeleid bestuursleden; functioneren bestuur 

 

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

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

eventuele verblijfskosten te declareren indien ze hierom vragen. Hiervan is in 2015 door een enkel 

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

In 2015 is door het bestuur van de GNMF zesmaal vergaderd. Vanwege de door de Provincie 

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

zoveel mogelijk te beperken. Mede door deze inspanning is de uiteindelijke bezuiniging lager uitgevallen 

dan oorspronkelijk door GS voorgesteld. Vervolgens is er door het bestuur het nodige werk verricht 

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

 

Medewerkers en salariëring  

 

Bij de GNMF werkten in 2015 dertien medewerkers (6.8 fte). Het salaris (inclusief sociale lasten en 

pensioenlasten, exclusief eventuele jubileumuitkeringen) voor de directie bedroeg in 2015 € 87.954 (op 

basis van 1 fte=38 uur). Voor de inhoudelijke medewerkers: € 68.366 en voor de medewerkers 

secretariaat: € 53.580. Hiermee voldoet de GNMF ruimschoots aan de door de provincie Gelderland, 

t.a.v. te subsidiëren projecten en instellingen en aan de gestelde ‘Balkenendenorm’. 
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De grondslag van de beloning is vastgesteld volgens een eigen loonschaal, vastgelegd in het 

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

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

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

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

salarishuis.  

Gemiddeld Ziekteverzuim lag in 2015 op 1,2%. 

 

Relevante nevenfuncties Directeur en Adjunct Directeur  
 

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

stichting Natuur en Milieufederaties (samenwerkingsorgaan van alle 12 NMF’s), De adjunct-directeur 

Joost Reijnen had geen nevenfuncties in 2015. 

 
Beleid met betrekking tot vrijwilligers en stagiairs 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bestuursleden. 

 

Kosten beheer en administratie 
 

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

streeft naar een beperking tot 20%. Voor 2015 waren de kosten voor beheer en administratie 15,2%. 

Voor een nadere specificatie zie het verkort financieel verslag. 
 
 

CBF-keurmerk en ANBI  

 

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

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

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

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

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

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

er enkele opmerkingen zoals opnemen relevante nevenfuncties directie, toevoegen profielschets 

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

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

laatste kwartaal van 2015 is een periodieke (driejaarlijkse) toets gestart en is op ons verzoek de GNMF 

beoordeeld als Fondsenwervende instelling. Telefonisch is ons medegedeeld dat het keurmerk als 

Fondsenwervende instelling voor 3 jaar aan ons is gegeven. 

 

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

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

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

belang hierover transparant te rapporteren in het jaarverslag.  

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

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

energie en waterkracht. Daarnaast heeft de GNMF twintig zonnecellen in bruikleen van de Nuon. Deze 

zijn op basisschool De Rode Buut in Nijmegen geplaatst. Aan de basisschool is gevraagd de zonnecellen 

en de geplaatste display een plek te geven in de educatie over klimaat en energie. De GNMF is lid 

geworden van Rijn en IJssel Energiecoöperatie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Group). Het pensioenfonds AVERO is gevraagd de opgebouwde pensioengelden duurzaam te beleggen. 

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

 

Structurele samenwerkingsverbanden 
 

De GNMF werkt nauw samen met de elf andere natuur- en milieufederaties (in de Stichting De Natuur en 

Milieufederaties). Zo willen we zorgen voor optimale invloed op het beleid inzake natuur, milieu en 

landschap welke op mondiaal niveau, in de EU, op landelijk niveau en in Gelderland wordt vormgegeven.. 
 

GNMF Vragen- en klachtenprocedure  
 

Klachten en vragen zijn belangrijke signalen voor de GNMF. Personen die contact opnemen zijn 

gemotiveerd om ons iets te laten weten en doen moeite door te schrijven of te bellen. De GNMF kan met 

die informatie zaken verbeteren, inhoudelijke discussie aanscherpen of weet wat er intern is misgegaan. 

Het is van belang dat de GNMF zorgvuldig omgaat met de klachten en vragen die haar bereiken. 

Klachten dienen altijd door medewerkers van de GNMF zelf afgehandeld te worden. Bij vragen kan zo 

nodig worden doorverwezen naar andere organisaties als de aanwezige kennis hiervoor niet binnen de 

GNMF aanwezig is. Onzorgvuldige afhandeling kan flinke irritatie oproepen. Voor klachten zie 

Verantwoordingsverklaring bestuur en beschrijving onder hoofdstuk Communicatie en Overleggen. 
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Per 1 januari 2016 waren 94 organisaties lid van de GNMF   

  

ORGANISATIE PLAATS 

Belangenvereniging Bewoners Eerbeek-Zuid Eerbeek 

Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard Dodewaard 

Berkelland Energie Borculo 

Bewonerscomité Groenlanden Ooij 

Bewonersvereniging de Steenkamp en Omgeving Voorthuizen 

Bomenstichting Achterhoek Lochem 

Coöperatie Atelier3D Zutphen 

Coöperatie Vallei Energie U.A. Ede 

Coöperatie Windpower Nijmegen Nijmegen 

DEA, Duurzame Energie Apeldoorn Apeldoorn 

G.A. van der Lugt Stichting Lochem 

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen Arnhem 

Hengelsportvereniging Deest Druten 

Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. Zevenaar 

IVN Apeldoorn Ugchelen 

IVN Arnhem Arnhem 

IVN Barneveld Barneveld 

IVN De Oude IJsselstreek e.o. Gaanderen 

IVN Ede Ede 

IVN Eerbeek e.o. Eerbeek 

IVN Maas en Waal Wamel 

IVN Nijkerk Nijkerk 

IVN Oost Achterhoek Eibergen 

IVN Oost-Veluwezoom Rozendaal (Gld.) 

IVN Rijk van Nijmegen Nijmegen 

IVN West-Betuwe Erichem 

IVN Zuidwest Veluwezoom Soesterberg 

KNNV afd. Arnhem en omstreken Arnhem 

KNNV afd. Regio Doetinchem Doetinchem 

KNNV Nijmegen Beek Ubbergen 

Lingewaard Energie Huissen 

Lingewaard Natuurlijk Huissen 

Milieu- & Natuurvereniging ’t Groentje Wezep 

Milieudefensie Arnhem Arnhem 

Milieudefensie Culemborg Culemborg 

Milieugroep Westervoort Westervoort 

Milieuraad Neede Neede 

Milieuvrienden Duiven Duiven 

Milieuwerkgroep Buren e.o. Beusichem 

Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek Doetinchem 

Milieuwerkgroep Midden Betuwe IJzendoorn 

Monument en Landschap Ubbergen Beek-Ubbergen 

Mooi Lochem Lochem 

Mooi Wageningen Wageningen 

Natuur en Milieu Aalten Aalten 

Natuur- en Milieuplatform Brummen Brummen 

Natuur- en Milieuplatform Ermelo Ermelo 

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

Natuurmonumenten Gelderland districtscommissie Apeldoorn 

Natuurmuseum Nijmegen Nijmegen 

NIVON Apeldoorn Apeldoorn 

NIVON Arnhem Arnhem 

NovioVolta Beuningen 

Overbetuwe Groen Natuurlijk Elst 

Platform Vlieghinder Teuge Vaassen 

Rijn en IJssel Energie Coöperatie Arnhem 

SBNE-Beekbergen Beekbergen 

Stichting A7 Ellecom 

Stichting Aktief Doetinchem 

Stichting Behoud Juniperbos Apeldoorn 

Stichting EVS - Eco Vrede Arnhem 

Stichting Hogenenk Brummen 

Stichting Kom op voor een Duurzame Wijk Arnhem 

Stichting Milieurecht De Graafschap Laren 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede Bennekom 

Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord-West Veluwe Nijkerk 

Stichting tot Behoud Veluwse Sprengen en Beken Vorchten 

Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten Putten 

Stichting Wagenings Milieu Overleg Wageningen 

Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn Apeldoorn 

Stichting Weurt+ Weurt 

Vereniging Bos en Kuil Malden 

Vereniging Het Edelhert Apeldoorn 

Vereniging Landschap en Milieu Hattem Hattem 

Vereniging Milieuzorg Epe Vaassen 

Vereniging Natuur en Milieu Wijchen Wijchen 

Vereniging Natuurwacht Bommelerwaard Zaltbommel 

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap Geldermalsen 

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen Doorwerth 

Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden Malden 

Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen Beuningen 

Vereniging Wildbeheer Veluwe Hoevelaken 

VerenigingTegengas Joppe 

Vleermuiswerkgroep Gelderland Nijmegen 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe Elburg 

Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Velp 

Vrienden van de Gorsselse Heide Capelle a/d IJssel 

Vrienden van de Veluwe Oosterbeek 

Waardevol Tiel Tiel 

Werkgroep Leefklimaat Zevenaar Zevenaar 

Werkgroep Milieubeheer Groesbeek Groesbeek 

Werkgroep Milieubeheer Rhenen Rhenen 

Wijkvereniging Ons Waterkwartier Nijmegen 
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DOORKIJK IN 2016 
 
De GNMF heeft ook in 2016 gekozen voor het werken met vier speerpunten en een aantal 
etalageprojecten. 
 

DE GNMF VOOR EEN MOOI GELDERLAND 
 

1. Speerpunt Kwaliteit Gelderse Natuur 
 

Het natuurbeleid is herijkt, wat gepaard is gegaan met flinke bezuinigingen. Dit heeft ertoe geleid dat de 

ambitie voor nieuwe natuur in Gelderland gehalveerd is van 11.000 ha naar 5.300 ha. De provincie 

Gelderland heeft besloten om bovenop de rijksbijdrage 15,6 miljoen per jaar te reserveren voor de 

realisatie van het GNN (Gelders Natuur Netwerk), waardoor er jaarlijks 400 ha via functieverandering kan 

worden toegevoegd aan het GNN en 600 ha kan worden ingericht. het GNN kan dan in 2025 gereed zijn 

(i.p.v. oorspronkelijk in 2050). In de Omgevingsvisie is zowel de bescherming van GNN en GO geregeld. 

Afwachten is hoe de provincie hiermee wenst om te gaan. Dit geldt vooral voor het beleid in het GO, waar 

met het ja-graag-mits-beleid een bijdrage geleverd moet gaan worden aan de verbetering van natuur en 

landschap. Met name de verbindingen tussen de diverse natuurgebieden. 

Door de verambtelijking van het beleid en nadruk op wat er allemaal niet kan(Natura2000) is draagvlak 

afgebrokkeld. Hierdoor heeft het natuurbeleid ernstige averij oplopen. Aan de andere kant liggen er 

kansen omdat draagvlak voor natuur nog steeds aanwezig is.  Als GNMF pakken we in ieder geval de 

kans om mee te helpen bovenstaande doelen te realiseren door ons ook te gaan inzetten voor de 

feitelijke realisatie. 

Ondertussen gaat de biodiversiteit nog steeds achteruit als gevolg van versnippering, ammoniak, 

verdroging, verstoring enz. Met dit speerpunt willen we er voor zorgen dat een volwaardig GNN/GO met 

essentiële verbindingen wordt gerealiseerd en beheerd en dat de kwaliteit van de natuur wordt vergroot. 

 

De GNMF is van oordeel dat: 

 In 2016 er een helder, eenduidig systeem moet zijn waarbij zodanige compensatie wordt geboden bij 

ingrepen in het Gelders Natuur Netwerk/Groene Ontwikkelzone dat deze er netto op vooruit gaat; 

 In 2018 in de Natura2000-gebieden de verdroging opgelost moet zijn met een goede waterkwaliteit 

(KRW doelen) en op zijn laatst in 2030 de stikstofdepositie gehalveerd moet zijn t.o.v. 2010; 

 In 2020 is de teruggang van de biodiversiteit in Nederland definitief tot staan gebracht en hebben de 

wolf en de zwarte ooievaar zich duurzaam gevestigd. 

 In 2020 hebben we samen met burgers en bedrijven een gezonde omgeving voor mens en natuur 

gerealiseerd 

 In 2025 of zoveel te eerder moet het Gelders Natuur Netwerk inclusief de belangrijkste verbindingen 

(GNN moet dan afgerond zijn) duurzaam functioneren. Deze verbindingen doen tevens dienst als 

corridors waardoor biodiversiteit als gevolg van klimaatverandering kan migreren. 

 

2. Speerpunt Mooi Landschap 

 

Het (provinciaal) ruimtelijk beleid moet in de komende jaren een antwoord vinden op een aantal grote 

uitdagingen. Allereerst demografisch, zoals regionale krimp van de bevolking en een totale krimp van de 

beroepsbevolking. Zo zullen er tot 2030 naar verwachting tussen de 16.000 en 24.000 agrarische 

bedrijven in Nederland stoppen. Bij de stoppende boeren komen tot 2030 circa 24 miljoen m2 

bedrijfsgebouwen en 8 miljoen m2 gebouwen met een woonfunctie beschikbaar. Wat betekent dit voor 

het platteland? Maar ook veranderingen in ons klimaat waardoor de temperatuur is steden verder stijgt en  

de hoeveelheid water die we te verwerken krijgen verder zal schommelen (overstromingen en perioden 

van droogte) zullen aanpassingen vereisen. Ten slotte kan ook de snelle ontwikkeling en digitalisering 
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van de informatie grote gevolgen hebben. Nu al zie je dat jongeren digitale bereikbaarheid belangrijker 

vinden dan fysieke bereikbaarheid. Minder gebruik van de auto door jongeren in combinatie met krimp 

betekent bijvoorbeeld dat minder nadruk zou moeten komen te liggen op nieuw asfalt.   

 

Maar ondanks deze krimp zien we nog steeds dat het landschap verder verrommelt en dreigt te worden 

aangetast door wegen, bedrijventerreinen, kassen,  windmolens, zonne-akkers, autosloperijen, 

zendmasten, motorcross terreinen en campings, maar bovenal door de monocultuur van de landbouw en 

de uitstoot en overlast van de veehouderij verwordt tot een ecologische woestijn, waardoor de 

leefbaarheid van het platteland verder vermindert. Tegelijkertijd  is er momenteel  minder maatschappelijk 

geld beschikbaar voor het landschap, en mogen we blij zijn als burgers of bedrijven bereid zijn mee te 

helpen het landschap te onderhouden en te verfraaien. Dit vereist een goede combinatie van aan de ene 

kant de klassieke ruimtelijke ordeningsplanologie met nadruk op de concentratie van ‘rood’ en andere 

kant een meer op uitnodigingsplanologie gebaseerde ruimtelijke ordeningsbeleid. Hier ligt de grote 

uitdaging voor de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie. 

Ten aanzien van congestie op weginfra blijven we op het standpunt staan dat dit het beste kan worden 

opgelost door vermindering van de verplaatsingsdruk, door meer en beter OV en 

fietsvoorzieningenverbreding en vervolgens aanpassingen aan bestaande wegen. Nieuwe infra komt pas 

op de laatste plaats en dient zo min mogelijk overlast te bezorgen voor mens, milieu en natuur.  

 

De GNMF is van oordeel dat: 

 In de nieuwe Omgevingsvisie de provincie zich niet alleen voor de provinciale belangen in de 

Natura2000-gebieden en het GNN moet inzetten, maar samen met gemeenten ook voor het herstel 

en behoud van het landschap zoals de Nationale Landschappen én de basiskwaliteit van de witte 

gebieden.   

 In 2016 een provinciaal/gemeentelijk vereveningsbeleid van kracht moet zijn waarbij een percentage 

van de investeringen/economische ontwikkeling ten goede komt aan kwaliteitsverbetering van natuur 

en landschap.  

 De provincie zo veel mogelijk kiest voor concentratie van de versteningsopgave in plaats van deze 

over het hele landelijk gebied uit te smeren; 

 In 2020 of zoveel te eerder de verrommeling en doorsnijding van het landelijk gebied gestopt moet 

zijn en actief ingezet is op herstel van ruimtelijke kwaliteit; 

 In 2020 Deltaprogramma niet alleen ons land veiliger maakt, maar ook ruimtelijke kwaliteit toevoegt; 

 In 2020 of zoveel eerder de landbouw echt duurzaam produceert en boeren beloond worden indien 

ze hierin voorop lopen.   

 In 2020 het weer aantrekkelijk is om in het landbouw-buitengebied te vertoeven en de Veldleeuwerik 

weer overal te horen is. 

 

 

3. Speerpunt Duurzaam Klimaat en Energie 
 

Klimaatverandering vormt een van de grote  uitdagingen die de wereld op dit moment heeft. Aangezien  

het proces al volop gaande is, moeten we maatregelen nemen om de veranderingen op te vangen. Voor 

milieuorganisaties blijft toch de grootste uitdaging om dit proces te keren. 

Het  Energie- akkoord van de SER (d.d. september 2013) welke mede is ondertekend door de Natuur en 

Milieufederaties, is een compromis en een start. Het biedt  handvatten voor provinciale en gemeentelijke 

klimaatambities. De gewonnen Klimaatzaak van Urgenda biedt extra druk om de snelheid nog wat op te 

voeren en de ambitie te verhogen. De Gelderse provinciale en gemeentelijke klimaatprogramma`s zijn 

voor een deel ambitieus, maar zijn tot nu toe echter niet in staat gebleken om het  tempo dat vereist is om 

de doelstellingen te halen, in de praktijk te realiseren. Het percentage duurzame energie in Gelderland 

ligt op 3%, terwijl dit landelijk 4.5% bedraagt en de doelstelling voor 2020 14% bedraagt. Bij gemeenten 

ontbreekt nog een adequate monitoring om de beleidsuitvoering goed te kunnen evalueren en beleid aan 
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te scherpen. Een aantal Gelderse bedrijven hebben het benodigde urgentiegevoel (koplopers). Bij 

Gelderse (energie-intensieve) bedrijven blijft het energiebesparingstempo echter (nog) achter (ca. 0.5% 

per jaar). De voorlopers kunnen wel een steun in de rug gebruiken. 

De GNMF is samen met het Klimaatverbond en Alliander initiatiefnemer van het Gelders Energieakkoord 

(GEA). Het GEA is een vertaling van het landelijk Energieakkoord naar Gelderland. Inmiddels hebben 

130 Gelderse organisaties het GEA ondertekend. Aan tien tafels worden in het najaar van 2015 per 

thema Uitvoeringsplannen door bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en overheden opgesteld. De 

GNMF voert samen met het Klimaatverbond het secretariaat. 

Tenslotte wil de GNMF ook een bijdrage leveren ten aanzien van adaptatie van klimaatverandering. 

 

De GNMF is van oordeel dat: 

 In 2020 we samen met burgers en bedrijven een gezonde omgeving voor mens en natuur 

gerealiseerd hebben; 

 In 2020 alle woningen minimaal B geïsoleerd moeten zijn en wekt iedere burger zijn eigen 

elektrische energie (al dan niet individueel of in collectief verband) op. 

 In 2020 de bedrijfsvoering bij overheden in de provincie klimaatneutraal dient te zijn, dit vanwege het 

geven van het goede voorbeeld; 

 In 2020 bedrijven alle mogelijke inspanningen hebben verricht om het energiegebruik naar beneden 

te krijgen o.a. via de verruimde reikwijdte van de wet Milieubeheer. 

 In 2020 minimaal de SER energiedoelen gerealiseerd, daarbij dient het energiegebruik in de 

provincie met 1,5% per jaar gedaald te zijn en 14% van het Gelders energiegebruik duurzaam 

opgewekt te worden (de helft lokaal); 

 In 2021 de provincie klaar moet zijn om de gevolgen van klimaatverandering door middel van o.a. 

natuurlijke buffers en klimaatbestendige steden op te vangen; 

 Uiterlijk in 2050 of eerder de hele provincie klimaatneutraal moet zijn. 

 

 

4. Speerpunt Participatie Achterban en Burgers 
 

In een tijd dat het niet meer vanzelfsprekend is dat milieuorganisaties worden gesteund door overheden 

is het des te belangrijker dat de GNMF over een breed draagvlak beschikt in de Gelderse samenleving. 

Dit is ook de reden dat de GNMF in 2014 een vereniging is geworden. Op dit moment is het aantal lokale 

en regionale natuur-, milieu- en bewonersgroepen (na opschoning!) dat bij de GNMF is aangesloten tot 

boven de honderd gegroeid. Dit komt o.a. door een grotere bekendheid van de GNMF op het lokale 

niveau en door het feit dat we deze groepen ook actief ondersteunen of samen met hen optrekken . We 

willen echter niet alleen deze groepen vertegenwoordigen maar onze achterban ook uitbreiden met 

Gelderse burgers die natuur en milieu belangrijk vinden. Dit willen we bereiken door het organiseren van 

campagnes, door meer op zoek te gaan naar de mening van betrokken burgers, door burgers te 

betrekken bij ons werk en hun geluid te laten doorklinken richting politiek en door onze ondersteuning te 

verbreden en verder te verbeteren. 

Daarnaast gaan we ons uitdrukkelijk meer richten op samenwerking met bedrijven, die in hun sector 

voorloper (willen) zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.  

 

Ambities van de GNMF: 

 In 2016 is de ondersteuningsstructuur voor leden en lidorganisaties operationeel en zijn nieuwe 

werkwijzen ontwikkeld ten aanzien van ondersteuning burgers; 

 In 2016 heeft de GNMF een stevige rol  t.b.v. overleg met en ondersteuning van voorloperbedrijven; 

 In 2017 is de federatiefunctie van de GNMF gewaarborgd en gefinancierd door middel van 

lidmaatschappen en donaties van in natuur en milieu geïnteresseerde burgers, aangesloten lokale 

groepen, voorloperbedrijven en overheden 
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Etalageprojecten 

De GNMF heeft voor 2016 weer een hele reeks projecten op de plank liggen. De belangrijkste wil ik hier 

aanstippen: 

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

Ongeveer 12 projecten zullen in de periode 2015-2018 in de Hattemerpoort moeten worden gerealiseerd. 

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

afstemming tussen de diverse projecten, helpt mee aan het oplossen van saneren en omvormen 

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

en rapporteert terug aan de Stuurgroep. 

 

Compensatie autoriteit: GNMF en SLG komen met een voorstel voor compensatie en 

vereveningsboekhouding plus compensatiepoules en compensatiefonds en leggen dit voor aan de 

provincie. GNMF en SLG werken, in samenwerking met Groenfonds en mogelijk ook Kadaster, dit voortel 

verder uit. 

 

Actieplan Weide en Akkervogels: GNMF stelt samen met LTO een weide- en akkervogelagenda op 

voor 2016. Ze stellen een werkgroep Actieplan Weide- en akkervogels in. GNMF organiseert studiedag 

waar problemen én mogelijke oplossingen worden besproken. Vanuit de werkgroep wordt vervolgens een 

actieplan opgesteld die op brede steun kan rekenen. Dit gedragen plan wordt voorgelegd aan de 

provincie. 

 

Duurzame veehouderij: GNMF ontplooit initiatieven met als doel om de melkveehouderij 

grondgebonden te houden (krijgen) en de intensieve veehouderij  bedrijven alleen te laten groeien binnen 

heldere (bovenwettelijke) criteria ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, gezondheid en landschappelijke 

inpassing, waarbij het totaal aantal beesten eerder daalt i.p.v. stijgt. De bescherming door middel van 

extensiveringszones blijft op enigerlei wijze behouden. Ook wordt de PAS aangescherpt, mede dankzij 

activiteiten van de GNMF. 

 

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

omwonenden Windpark Nijmegen-Betuwe wordt gerealiseerd. Tevens helpt de GNMF mee de 5e 

windmolen en het zonnepark van10 ha met lokaal draagvlak te realiseren die zowel stroom als warmte 

gaat leveren (Groene Centrale). Naast het Windpark Nijmegen-Betuwe zet de GNMF zich in voor het 

realiseren van minimaal één nieuw windproject (en zonnepark). 

 

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

het Gelders Energie Akkoord. De GNMF helpt vervolgens het GEA met een gedragen uitvoeringsplan te 

komen. De GNMF zet zich er voor in dat dit uitvoeringplan door PS wordt geaccordeerd en daarna wordt 

uitgerold over Gelderland. 

 

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

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

voor leden, waaronder twee ALV’s en enkele regionale en/of inhoudelijke bijeenkomsten. Met behulp van 

gerichte werving en binding moet dit leiden tot een groei van een totaal tot 110 lid-organisaties en 300 

particuliere leden.  

 

 

Jan Paul van Soest 

Voorzitter van de Gelderse Natuur en Milieufederatie 
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BEGROTING 2016 EN BESTEDINGEN WERKPLAN 2016 GNMF 
 
 
  Begroting 2016 Gelderse Natuur en Milieufederatie

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

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Subsidies van overheden

Budgetsubsidie provincie Gelderland 236.660      266.350     304.400         Personeelskosten 514.800    527.300    573.832         

Projectsubsidie provincie Gelderland -                20.000       21.402          Huisvestingskosten 28.100      28.500      28.651           

Baten uit gezamelijke acties Kantoorkosten 29.000      40.000      39.098           

Projecten NMF's 13.200       8.370        25.380          Algemene kosten 8.400        9.840        9.012             

Projecten 251.640      296.580     212.858         Activiteiten projecten 107.200    157.860    118.425         

Baten uit acties van derden Communicatie 15.600      15.500      6.554             

NPL 118.000      118.000     118.000         Professionalisering 6.000        6.000        5.497             

Overige baten Afschrijvingskosten 3.700        3.000        2.234             

Contributies en donateurs 15.000       15.000       9.367            Automatisering 7.500        7.500        5.320             

Vriendenfonds GNMF 78.750       73.700       71.986          

Rente 4.800         6.000        6.210            

Overige baten 3.000         4.300        25.204          

Totaal 720.300    795.500    788.623         

Resultaat - reservevorming 750           12.800      6.184             

Totale inkomsten 721.050€    808.300€   794.807€       Totale uitgaven 721.050€   808.300€   794.807€       

% provinciale budgetsubsidie 32,9% 33,5% 38,6%

% continuiteitsreserve t.o.v. uitgaven 51,2% 46,3% 45,0%

18 november 2015
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VERANTWOORDING BUDGETSUBSIDIE 2015 
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150 115 150 104

345 862 0 168

695 1106 0 0

40 0 0 0

200 21 50 21

50 35 50 32

200 162 140 162

200 240 200 240

100 171 0 0

85 169 0 0

40 46 0 0

40 20 40 20

140 209 140 209

100 0 100 0

50 51 0 0

150 0 0 0

2585 3205 870 956

495 868 0 0

0 25 0 8

400 109 100 33

335 370 135 160

200 71 50 71

60 41 30 9

225 224 225 224

150 170 150 170

200 492 100 259

200 0 0 0

0 42 0 0

2265 2412 790 933
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15.800€         

41.940€         

Stadsnatuur (bijen)

Gebiedsregie Hattemerpoort

12.049€          

78.638€          
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14.592€         

A. MOOI GELDERLAND

Speerpunt Kwaliteit Geldese Natuur

Totaal Aandeel Provincie Gelderland

Overzicht 2015: 

budgetsbusidie (begroot 

uren/kosten en werkelijke 

uren/kosten)

Microplanologie m.b.v. beginspraak

Bescherming Natura 2000 (grensoverschrijdend)

Burgernatuurwacht

Servicepunt groen- en landschapsontwikkeling

Speerpunt Mooi Landschap

63.940€         

12.880€         

18.400€         

4.600€           

80.975€          

-€                   

1.607€            

3.058€            

-€                

-€                

4.600€         

4.600€         

-€                 

-€                 

1.607€          

2.482€          

Nacht van de Nacht

Spiegelgroep Waalweelde

Schone en Beleefbare Waal

Provinciale- en Waterschapsverkiezingen

Landschapspark Danenberg

Mobiliteit, logistiek en bedrijvigheid

Duurzame landbouw

Acquisitie projecten A

Totaal Mooi Gelderland

B. DUURZAAM GELDERLAND

Speerpunt Klimaat en Energie

20.400€         

20.000€         

7.820€           

3.680€           

3.680€           

12.880€         

4.600€           

13.800€         

272.020€       

13.142€          

20.796€          

11.158€          

3.936€            

1.644€            

17.184€          

18.400€         18.445€          18.400€       18.445€         Ruimte voor de rivier / Deltaprogramma

13.142€         

Servicepunt Hier Opgewekt Gelderland 2015

Stook je rijk

Gelderse Voetafdruk

LNG in het transport

Bedrijven, energie en milieu

Klimaat en energiebeleid

Gelders Energie Akoord

Acquisitie projecten B

Werkplaats collectieve zonnedaken 2015

Totaal Duurzaam Gelderland

18.400€         

-€                  

307.900€       

-€                

3.680€         

12.880€       

-€                

-€                

80.040€       

Windpower Nijmegen/Energiesnelweg A15

Hier Opgewekt Gelderland

Verloedering Platteland 9.200€           -€                   9.200€         

270.199€        

4.600€         

2.760€         

7.566€            

-€                   

9.200€         

12.420€       

7.031€            

3.371€            

17.372€          

13.184€          

40.057€          

-€                   

7.668€            

262.820€        

20.700€         

13.800€         

18.400€         

72.680€       

20.700€       

13.800€       

9.200€         

-€                

-€                

17.372€         

13.184€         

12.378€         

7.031€          

724€             

75.033€         

67.572€          

1.939€            

8.603€            

96.022€          

21.046€         

-€                 

-€                 

-€                 

589€             

-€                 

-€                 

-€                 

1.644€          

17.184€         

-€                 

-€                 

75.971€         

12.880€       

-€                

-€                

-€                 

-€                

-€                

50.540€         

-€                  

37.800€         

124.340€       

18.400€         

5.520€           

2.709€          
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300 198 0 0

100 43 100 43

200 259 200 259

400 181 225 181

175 58 100 58

250 268 250 268

100 79 100 79

200 245 150 205

180 336 0 0

185 0 0 0

80 44 0 0

50 118 0 0

0 111 0 0

2220 1938 1125 1091

7070 7554 2785 2980

Geef om Gelderland

Cursussen leden en lidorganisaties

Helpdesk leden en lidorganisaties

Werving en binding

Ondersteuning voorloperbedrijven

C. SAMENWERKEN AAN HET NETWERK

Speerpunt Achterban en Burgers

Overzicht 2015: 

budgetsbusidie (begroot 

uren/kosten en werkelijke 

uren/kosten)

Totaal Aandeel Provincie Gelderland

32.600€         

266.350€     

-€                

-€                

16.144€          

3.133€            

18.313€          

14.406€          

5.181€            

-€                

9.200€         

19.400€       

20.700€       

9.200€         

17.020€         

7.360€           

5.110€           

-€                  

Communicatie en Overleggen

Werkplan, Jaarverslag, Seizoen- en PS-brieven 18.330€         12.334€          18.330€       12.334€         

Bestuurlijke overleggen en voorbereiding NLO 18.900€         21.785€          13.800€       18.399€         

Overig

-€                

-€                

-€                

-€                 

-€                 

89.730€         

240.734€       

Externe communicatie

Samenwerkingsoverleggen NMF

Acquisitie projecten C

Samenwerking IVN en SLG in 2013-2015

Beroepsprocedures

Projectacquisitie

Totaal Samenwerken aan het netwerk

Totaal A+B+C

23.000€         

16.560€         

228.380€       

808.300€       

17.965€          

27.892€          

-€                   

3.645€            

12.901€          

8.739€            

162.438€        

695.456€        

23.000€       

19.400€         

44.300€         

16.100€         

113.630€     

-€                 

-€                 

3.133€          

18.313€         

14.406€         

5.181€          

17.965€         

-€                 

-€                 

9.700€           
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OVERZICHT DECLARABELE UREN EN UITGAVEN BUDGETSUBSIDIE EN OVERIGE 
FINANCIERINGSBRONNEN VERDEELD NAAR DOELSTELLING 
 

  

Overzicht 2015: werkelijke 

kosten

uren

budgetsubsidie (in uren)

overige (in uren)

totaal uren

budgetsubsidie uren (in €)

overige uren (in €)

totaal uren (in €)

activiteiten

budgetsubsidie activiteiten (in €)

overige activiteiten (in €)

totaal activiteiten (in €)

totaal (uren + activiteiten)

budgetsubsidie (in €)

overige  (in €)

totaal (in €) 695.456        

89.730              

695.456     

72.707              

162.438            

582.440        

-                 

454.722        

2248,5

2412,0

73.276         

115.945       

In
c
id

e
n
te

le
 la

s
te

n
 (

n
ie

t 
to

t 
h
e
t 

u
u
rt

a
ri
e
f 
b
e
h
o
re

n
d
)

M
o
o
i G

e
ld

e
rl
a
n
d

956,0

T
o

ta
a
l

1.249        

24.972      

26.221      

75.971      

194.228    

73.599         

75.033         

187.787       

4574,5846,5

1937,5

81.383              

67.859              

149.241            

1.757           

71.842         

240.734        

3204,5

932,5

1479,5

T
o

ta
a
l

2979,5

270.199    

74.722      

169.256    

243.978    

262.820       

D
u
u
rz

a
a
m

 G
e
ld

e
rl
a
n
d

7554,0

189.221       

8.347                

4.849                

13.196              

11.354          

101.663        

229.380        

353.060        

113.016        

S
a
m

e
n
w

e
rk

e
n
 a

a
n
 h

e
t 
n
e
tw

e
rk

1091,0
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BEREKENING GEMIDDELD UURTARIEF 2015 
 
Het gemiddelde uurtarief van de GNMF in 2015 bedroeg € 77,10 (in 2014: 85,13). Het uurtarief is 
berekend op basis van de salariskosten, sociale lasten en pensioenpremie per medewerker en per 
declarabel uur (gemiddeld over alle projecten bedraagt € 50,39 per uur (in 2014 was dit € 50,28). Per fte 
is gerekend met 1.450 declarabele uren per jaar.  
Vervolgens is het uurtarief opgehoogd met alle overige personeelskosten (die niet onder de declarabele 
uren vallen) per declarabel uur € 15,19 (in 2014: € 12,12) en de overige kosten (huisvesting, 
kantoorkosten, algemene kosten etc.) per declarabel uur  € 11,52 (in 2014: € 12,73). Het uurtarief van € 
77,10 is in de tabel “Overzicht declarabele uren en uitgaven budgetsubsidie en overige 
financieringsbronnen verdeeld naar doelstelling” af te leiden uit: € 582.440 / 7.554. 
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VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 
  

VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

in euro's

ACTIVA

Vaste activa Ref.

Materiële vaste activa 1

  Verbouwing

  Inventaris

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

  Overige vorderingen 2

Liquide middelen 3

Totaal 611.386

€

31-12-2015

733.853

3.931

€

1.862

151.949

5.793

151.949

453.644

31-12-2014

€ €

2.905

4.495

195.628

7.400

195.628

530.825
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VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

PASSIVA

Reserves en fondsen Ref.

Continuïteitsreserve 4

Egalisatiereserve

provinciale budgetsubsidie 5

Bestemmingsreserve 5a

Voorzieningen

Overige voorzieningen 6

Kortlopende schulden

Crediteuren 

Vooruitontvangen subsidies 

en projectbijdragen 7

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 8

Reservering vakantiegeld 9

Reservering vakantiedagen 10

Overige schulden 11

Totaal

31-12-2014

€ 

20.286   

42.964   

204.078 

18.336     

161.082      

€

13.794   

17.853   

14.606   

364.344 

107.592 

404.992   

€

31-12-2015

39.374     

22.887     

529.807      

42.964        

733.853      

€

355.200 

9.144     

29.946   

611.386 

71.992     

18.158     

16.676     

-             85.440     

13.033     
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VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

in euro's

Ref.

Baten

Subsidies van overheden

Budgetsubsidie Provincie 

Gelderland

Projectsubsidie Provincie

Gelderland

Baten uit gezamenlijke acties 

(projecten)

Vereniging de Natuur en

Milieufederaties

Terreinbeheerders

Overige projecten

Baten uit acties

van derden (NPL)

Totaal

Baten eigen fondsenwerving 13

Overige baten 14

Rentebaten 15

Som der baten

Te transporteren

325.802

€

2014

Werkelijk

238.238

6.210     

€

290.964      

683.844      

118.000      

Begroot

118.000

99.000   

808.300 

808.300 

266.350   

20.000     

88.700     

4.300       

682.040

112.767

794.807

794.807

€

270.964  

20.000

17.421

274.880      

860.919      

709.300 

88.037

Werkelijk

2015

84.482

4.557

€

6.000       

860.919      

177.076      

304.950 

118.000 

25.204   

25.380   

21.330   

191.528 

81.353   

€

8.370       

277.628   

286.350 

2015

238.639

18.952     

€

304.400 

21.402   

18.820



 Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2015 • 53 / 58 
 

  

Ref.

Transport

Lasten

Besteed aan doelstellingen 16

Doelstelling A: GNMF voor een 

mooi Gelderland

Doelstelling B: GNMF voor een 

duurzaam Gelderland

Doelstelling C: samenwerken aan

het netwerk

Kosten eigen fondsenwerving

% van baten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming:

-         

Toevoeging continuïteitsreserve

138.820

795.500

12.800

105.452

€

-                

695.456

132.804

165.463

12.800

12.800

2.960

6.184

30.230

85.440

9.144         

6.184

-/-

213.270   

256.420   

586.463

177.920   

-

9.070

10,2%

808.300

2014

€ €

139.570

788.623

WerkelijkBegroot

200.021 

205.462 

234.606 

€

860.919

€

11,0%

Werkelijk

2015

€

794.807

640.089

225.554

2015

49.793

165.463

228.104

Toevoeging egalisatiereserve budgetsubsidie

Toevoeging bestemmingsreserve strategische 

projecten

647.610

4,0%

3.542 8.964
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VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen reserves

Vrij besteedbaar reserves

Egalisatiereserve budgetsubsidie

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

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

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

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

reserves. 

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

resultaat, is de verkrijgingsprijs. 

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

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

instellingen”.

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

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

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

waarborgen in geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten.

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

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

werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie in een kalenderjaar werd verleend, komt ten 

gunste of laste van de egalisatiereserve. De hoogte van de egalisatiereserve mag maximaal tien procent 

van het verstrekt provinciaal budgetsubsidiebedrag voor het betreffende boekjaar zijn. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

Bestemmingsreserve strategische projecten

Voorzieningen

Subsidies

Aandeel in acties van derden

Baten uit eigen fondsenwerving

Uitvoeringskosten

Pensioenlasten

Rentelasten en rentebaten

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

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

waarin de Gelderse Natuur en Milieufederatie risico neemt.

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

betalen) interest.

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

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

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

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

aan het huidige boekjaar toegerekend.

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

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

verkregen en voorzover ze aan het boekjaar kunnen worden toegerekend.

Deze inkomsten betreffen de door het “Fonds de Provinciale Milieufederaties” toegezegde jaarlijkse bijdrage 

van de Nederlandse Postcodeloterij. 

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

urenregistratie van het personeel.

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

alsmede bijdragen van donaties (particulieren en bedrijven).
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VERENIGING GELDERSE NATUUR- EN MILIEUFEDERATIE  -  ARNHEM

Specificatie en verdeling uitvoeringskosten naar bestemming/beschikbaar voor doelstelling

Kosten

Aankoop en verwervingen

(projectkosten)

Publiciteit, communicatie 

en professionalisering

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor- en algemene 

kosten

Automatiseringskosten

Afschrijving en rente

Totaal

7.500    

1.072      

225.554    

5.004      

De kosten voor de doelstellingen bedragen in 2015: € 586.463,=. De kosten voor Beheer en Administratie 

bedragen € 105.452,=.

Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving = 4% 

( €  3.542,= /  €  88.037,=).

73.599      

4.178      

-              2.234     

     1.370 

8.412       

27.306         9.780 

- doelstelling C: € 132.804,= (19,1%)

45.646    

            - 

1.141       

1.074        

Beheer &

Administratie

Wervings-

kosten

€ €

-             

134.010    

1.031       

A

527.300 

7.998      

495.414  

19.178    

1.760      

1.072      

€

3.000    

5.320     

2015

Totaal

   26.221 

Ten opzichte van de totale kosten ad € 695.456,= bedraagt dit 15,2%.

49.840  

41             

2.032        

139           

232           

25             

-               

C

Doelstelling

   11.176 

B

€

28.500  

-                  

 178.041 

     1.516 

- doelstelling A: € 228.104,= (32,8%)

2015

€

228.104 788.623 

Totaal

€

21.500  

113.016  

6.648           

817              

132.804        105.452  

74.860    

695.456  

- doelstelling B: € 225.554,= (32,4%)

Begroot

118.425 

12.051   

573.833 

28.651   

4.403      

2014

€

12.122         

897              

106.472        

5.848           

3.542        

€

48.110   

157.860 

795.500 

7.361       






