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Jaarverslag 2015 

1.1 Jaarverslag 2015 

Algemene informatie 
 

Statutaire naam: Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Vestigingsplaats: Utrecht 

Rechtsvorm:   Stichting 
 

De doelstelling van de NMU is het bevorderen van het behoud, herstel en optimaal beheer van natuur, 

milieu en landschap in de provincie Utrecht. Deze doelstelling tracht de NMU te realiseren door een 

proactieve rol in beleidsbeïnvloeding en gebiedsontwikkeling, door het informeren, coördineren en 

ondersteunen van de lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties in Utrecht, en door de uitvoe-

ring van projecten gericht op het initiëren van nieuwe duurzame ontwikkelingen bij provincie, gemeen-

ten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
 

Juridische structuur De stichting kent de volgende organen:  

Bestuurlijke organen: 

 Directie; 

 Raad van Toezicht. 

Adviserend orgaan: 

 Raad van Advies. 

 

Raad van Toezicht: Erik Wagener (voorzitter) 

 Arthur van Mansvelt (financiën) 

 Martien Das (tot juni) 

 Gonda Laporte (tot juni) 

 Herbert Korbee (tot 8 december) 

Benno Oosterom 

Paul van Ruiten 

Marianne Kallen-Morren 

Jacomijn Pluimers  

Olav-Jan van Gerwen  

 

Bestuur / directie: Joris Hogenboom – directeur 

    Josja Veraart – adjunct-directeur 
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Activiteiten en resultaten binnen de werkvelden in 2015 

 

INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de Natuur en Milieufederatie Utrecht over het jaar 2015. We kijken te-

rug op een enerverend jaar waarin aan diverse duurzaamheidsthema’s gelijktijdig impulsen zijn gege-

ven. En waarin ook zichtbaar resultaten zijn geboekt. Al deze activiteiten dragen bij aan een mooiere 

en duurzame provincie Utrecht. Met dit jaarverslag geven we inzicht in welke activiteiten en projecten 

zijn uitgevoerd, welke resultaten daarmee zijn bereikt en met welke financiële middelen. Het jaarver-

slag bestaat uit 2 delen. Het eerste deel geeft een beknopt verslag van de activiteiten en de resulta-

ten. Het tweede deel geeft het financiële overzicht.  
 

De werkzaamheden van de NMU worden gefinancierd vanuit verschillende bronnen, namelijk: de ba-

sissubsidie van de provincie, de Postcodeloterij en projectfinanciering.  
 

Provinciale basissubsidie 

Van de provincie Utrecht ontvangt de NMU jaarlijks een basissubsidie voor de uitvoering van een aan-

tal kerntaken: 
  

– Kritisch volgen van het beleid en aandragen van alternatieven; 

– Initiëren en coördineren van het natuur- en milieubeleid van lokale organisaties; 

– Participeren in de voorbereiding en uitvoering van provinciaal en gemeentelijk beleid. 
 

Daarnaast heeft de NMU een vierde kerntaak: het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van 

duurzaamheid. Deze rol van de NMU is de laatste jaren van steeds grotere betekenis en omvang ge-

worden. Ook hierop kan de basissubsidie in principe worden ingezet, maar zoekt de NMU doorgaans 

externe projectfinanciering.  

De werkzaamheden die de NMU uitvoert binnen deze kerntaken zijn beschreven in het werkplan 2015 

dat de basis vormt voor de toekenning van de basissubsidie. In dit voorliggende jaarverslag wordt – 

op verzoek van de provincie – over deze werkzaamheden zoveel mogelijk apart gerapporteerd. Dit is 

echter niet geheel mogelijk. De NMU voert namelijk een deel van deze werkzaamheden uit met finan-

ciering van de Postcodeloterij, danwel via projectfinanciering. De basissubsidie dekt namelijk niet vol-

ledig de omvang van de werkzaamheden op de kerntaken. De scheiding tussen basisactiviteiten en 

projecten is mede om die reden niet overal scherp te trekken.  
 

Opbouw inhoudelijk jaarverslag 

Hieronder volgt eerst het inhoudelijke overzicht aan de hand van de volgende thema’s: 

 Energie en grondstoffen: besparing en kringlopen; 

 Rijke natuur en een mooi landschap; 

 Duurzame mobiliteit; 

 Duurzame landbouw; 

 Duurzame stad; 

 Werkveldoverstijgende werkzaamheden. 
Vervolgens volgt een toelichting op de financiële zaken en de jaarrekening zelf.  
 

Begin 2016 hebben we een jaarbericht uitgebracht. Hierin zijn de highlights van 2015 in vogelvlucht 

gepresenteerd.   
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ENERGIE EN GRONDSTOFFEN: BESPARING EN KRINGLOPEN 

Basisfinanciering 

In 2014 is de NMU de samenwerking gestart met de Economic Board Utrecht (EBU) en Provincie 

Utrecht rondom de regionale energieagenda. Doel is om door krachtenbundeling te zorgen voor een 

versnelling van de Regionale energietransitie. De NMU is trekker van de alliantie. Gezamenlijk is 

begin 2015 besloten om in eerste instantie gericht versnelling te realiseren op 3 specifieke thema's 

van de energieagenda: grootschalige Zon PV, gebiedsgerichte aanpak en energiebesparing bij bedrij-

ven. Op 7 april organiseerden we 3 actietafels, waarbij diverse partijen uit het bedrijfsleven en van de 

overheid aanwezig waren. Deze actietafels hebben geleid tot enerzijds het opstarten van het pro-

gramma grootschalige zon. Maar ook tot concrete afspraken tussen partijen, bijvoorbeeld voor het 

gezamenlijk aanpakken van energiebesparingsmaatregelen. In de loop van het jaar zijn ook diverse 

actietafels georganiseerd op andere thema’s binnen de agenda (nul op de meter, verduurzaming van 

scholen en kantoren, energiebesparing in de zorg). Met als hoogtepunt de succesvolle regionale 

energiedag op 30 oktober in het stadhuis van de gemeente Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst zijn 

de diverse thema’s uit de energieagenda aan bod gekomen, in parallelle werksessies. Ook vond een 

gesprek met bestuurders plaats: wethouders Utrecht, Amersfoort en Houten, Gedeputeerde Pim van 

den Berg en Ton van Mil (EBU). De samenwerking is in de loop van 2015 verbreed naar de Regiona-

le Energiealliantie met tevens actieve deelname vanuit de U10, gemeente Amersfoort en gemeente 

Utrecht.   
 

De NMU heeft lokale energie-initiatieven ondersteund bij het uitvoeren van hun projecten, zowel met 

energieopwekking, als op het gebied van energiebesparing vanuit het Servicepunt Energie Lokaal. 

De NMU fungeert in Utrecht als vraagbaak, makelaar en ondersteuner van het netwerk van initiatief-

nemers. Het netwerk bestaat inmiddels uit 40 energie-initiatieven die goed zijn voor ruim 3.000 le-

den/klanten. Afgelopen jaar zijn er 5 nieuwe bijgekomen. Vanuit het Servicepunt zijn diverse activitei-

ten ondernomen, zoals de Community of Practice Energiebesparing, met 8 energiecoöperaties die 

met elkaar kennis en ervaring delen. Er is bijgedragen aan de organisatie van 20 lokale bijeenkomsten 

met in totaal ca. 1.000 bezoekers. Op lokaal niveau zijn verschillende acties opgezet, waaronder ge-

zamenlijke nieuwe projecten, zoals 8 zonnepanelenacties, 10 isolatie- of besparingsactiviteiten, 5 

warmtecameraprojecten en 3 projecten rondom het inregelen van CV installaties. Daarbij hebben we 2 

provinciale bijeenkomsten georganiseerd met in totaal 160 bezoekers. Het Servicepunt wordt deels 

vergoed uit de basisfinanciering en deels vanuit het programma Duurzaam Door. 
 

Binnen het Bestuurlijk netwerk en lobby energie hebben de medewerkers van de NMU diverse 

gesprekken gevoerd, presentaties gegeven en inspanningen gepleegd om het beleid en het speelveld 

in de provincie te beïnvloeden. Onder andere heeft de NMU tijdens diverse Raadsinformatieavonden 

van de gemeente Utrecht en bij de Statencommissie MME van de Provincie en bij de bestuurstafel 

U10, met presentaties en gesprekken de activiteiten van de Regionale Energiealliantie onder de aan-

dacht gebracht. De NMU heeft de gewenste rol van de provincie bij de energietransitie uitdrukkelijk 

onder de aandacht gebracht in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, zoals richting de 

verkiezingsprogrammacommissies, in een verkiezingsdebat dat we organiseerden en in gesprekken 

met fracties. Een belangrijke mijlpaal was dan ook het opnemen van de energietransitie als een van 

de speerpunten in het coalitieprogramma van het nieuwe college van GS voorjaar 2015 en het be-

schikbaar komen van 2 miljoen euro per jaar. 



 

 

9   |    

Verder heeft de NMU bij het ministerie van I&M gepleit voor het verbreden van het onderzoek rondom 

de mogelijke proefboring naar geothermie bij Rijnsweerd. De nadrukkelijke wens is om ook te kijken 

naar de effecten voor de ondergrond en de omgeving. Dit heeft geleid tot een verzoek vanuit I&M en 

EZ tot het opzetten van een regionaal kennisnetwerk bodem en ondergrond en het maken van een 

aantal afspraken met de initiatiefnemers van de boring.  

Ook hebben we reacties gestuurd op plannen, zoals naar de gemeenteraad van gemeente Utrechtse 

Heuvelrug over zonnepanelen in veldopstelling. Ons standpunt is dat we altijd voorstander zijn van 

grootschalige zonprojecten op daken, op en rond infrastructurele werken en op tijdelijke locaties. We 

zijn niet in alle gevallen voorstander van zonneweides. Bijvoorbeeld als deze gelegen zijn buiten de 

rode contour en het ten koste gaat van agrarische grond of natuurgebied. 

Rondom windenergie zijn verkennende gesprekken gevoerd met lokale initiatiefnemers in Amersfoort 

(Hoevelaken en de Isselt), met Eneco over de Lopikerwaard, en met een aantal projectontwikkelaars 

die in de provincie zoeken naar nieuwe locaties. In Amersfoort adviseerden we lokale organisaties 

over hun strategie richting gemeente en omwonenden, gericht op het creëren van draagvlak. In de 

Lopikerwaard brachten we Eneco aan tafel bij lokale landschapsorganisaties. Onze insteek is steeds 

gericht op het vergroten van realisatiekansen door het stimuleren van participatie en draagvlak. Met 

Energiewinkel Vijfheerenlanden hebben we gesprekken gevoerd over het participatieproces rond het 

windproject in Vianen en hebben we ondersteund in het indienen van een aanvraag bij het provinciale 

aanjaagfonds. 

Projectfinanciering 

De CO2 Bank Utrecht werft organisaties en particulieren die hun klimaatuitstoot willen compenseren 

en koppelt hun compensatiegelden aan projecten in de regio die zorgen voor minder uitstoot. Diverse 

gesprekken hebben plaatsgevonden met overheden over de vraag hoe zij lokale compensatie kunnen 

meenemen in hun aanbestedingsuitvraag. Op 27 november hebben de CO2 Bank Utrecht, Zeeuws 

Klimaatfonds en Klimaatfonds Haaglanden in de Groene Toptrein een samenwerkingsovereenkomst 

getekend over samenwerken in communicatie en methodieken. Ook zijn deze drie initiatieven betrok-

ken bij de voorbereiding van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt die in 2016 ondertekend wordt. 

Het project voor plaatsing van zonnepanelen op 10 Utrechtse scholen is helaas medio 2015 gestopt, 

vanwege veranderende belastingregelgeving, die ervoor zorgt dat de businesscase niet meer haal-

baar is. We zoeken naar andere oplossingen om de resterende scholen nog te voorzien van zonne-

panelen.  
 

Programma zonne-energie 

Door het bundelen van diverse activiteiten gericht op het versnellen van grootschalige zon, is in 2015 

het programma Grootschalige zon ontstaan. Dit programma wordt zowel gefinancierd vanuit de 

U10, het aanjaagfonds van de provincie Utrecht als individuele projectsubsidies, zoals de gemeente 

Ronde Venen. Zo voeren we het project zonne-energie bij sportclubs en maatschappelijke orga-

nisaties uit in het U10 gebied. We ondersteunen 3 sportclubs in Nieuwegein, 2 gebouwen van de 

gemeente, 3 maatschappelijke gebouwen in de Bilt (kerk, sportclub, mulitfunctioneel centrum) en 1 

sportclub in de gemeente Bunnik. In de gemeente Ronde Venen hebben we diverse sportclubs onder-

steund met het opzetten van een grootschalige zonne-energie projecten. Hetzelfde doen we samen 

met de VSU en Energie-U in de gemeente Utrecht voor 12 sportclubs. In Wijk bij Duurstede werken 

we samen met woningcorporatie Volksbelang aan zonnepanelen bij hun 2.000 huurwoningen en aan 

een project bij sportpark de Mariënhoeve. Begin 2016 hebben de meeste van deze projecten SDE-

subsidie aangevraagd. Verder hebben we meegewerkt aan een verkenning van een zonneweide bij 
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Rijnenburg. Samen met U-Thuis, het samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Utrecht, 

organiseerden we de Utrechtse Zonnetour 2015, om zonne-energieprojecten een boost te geven. 

Deze is samen met de zonnekaart gelanceerd tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 19 februari. 

Provincie Utrecht heeft de Zonnekaart beschikbaar gesteld aan alle Utrechtse gemeenten en haar 

inwoners. 20 initiateven hebben meegedaan aan de Zonnetour met een lokale activiteit of campagne. 

In 2015 is de Zonnepanelencalculator, ontwikkeld door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, lande-

lijk uitgerold en is er een update gedaan naar de nieuwe fiscale regelingen. Verder zijn voor de pro-

vincies Noord Holland, Noord Brabant, Limburg en Overijssel installateurs geworven zodat ook in de 

calculator van deze provincies direct een offerte aangevraagd kan worden. 

Op 23 september startte de Bespaartour 2015 met een bespaarmarkt in het provinciehuis. We on-

dersteunen gemeenten en energie-initiatieven bij hun activiteiten gericht op energiebesparing, zoals 

tijdens de avond over de slimme meter in Houten, de actie Heel Bunnik Isoleert van de Energiegroep 

Bunnik en bijeenkomsten van Hoeven Energie in Houten.  

De NMU heeft samen met Energie-U een netwerk van energieambassadeurs in de regio Utrecht 

opgezet in 2015 in opdracht van U-Thuis. In totaal hebben we 6 trainingen georganiseerd voor de 150 

energieambassadeurs met thema’s als communicatie, technische aspecten of theorie en gebruik 

warmtecamera. De energieambassadeurs hebben zelf acties ondernomen zoals warmtefoto’s maken, 

buurtbijeenkomsten of huiskamergesprekken organiseren.  
 

De NMU heeft het programma Climate Kic gevoed met maatschappelijke vragen. Dit heeft concreet 

inzicht gegeven in potentiele locaties voor zonneweides, een verbetering van de zonnepanelencalcu-

lator en zelforganisatie van groepen en onderzoek naar kansen voor zonne-energie voor de Mariën-

hoeve, een sportcomplex in Wijk bij Duurstede. In november heeft NMU samen met provincie Utrecht, 

U10 en LaMi, 2 bijeenkomsten georganiseerd voor agrariërs die aan de slag willen met zonne-

energie. We ondersteunen 3 agrariërs die met zonne-energie aan de slag willen. 
 

Inzet op energiebesparing gebouwde omgeving 

In opdracht van gemeente Utrecht voerde de NMU het project ‘Energiebesparing in de zorg’ uit voor 

10 zorginstellingen. De NMU organiseerde drie bijeenkomsten van de Community of Practice over 

WKO’s, zonnepanelen en gemeentelijke monitoring. Axion Continu plaatste 305 zonnepanelen op hun 

woonzorgcomplex. Vanuit het programma Duurzaam Door is deze ontwikkelde kennis regionaal op-

geschaald. Onder andere is samen met de EBU en de vereniging van zorgorganisaties in de regio 

Utrecht (IVVU) bij 5 zorginstellingen een quick scan gehouden en een gezamenlijk een inspiratiemid-

dag georganiseerd ‘energiebesparing in de zorg en innovatieve technieken’. Dit heeft geleid tot zorg-

instellingen die de keuze hebben gemaakt voor ledverlichting.  

Het project ‘Wel de lusten, niet de lasten’ nadert zijn voltooiing: woningeigenaren zijn begeleid om 

30 woningen zodanig te renoveren dat 80% energiebesparing wordt gerealiseerd. Ervaringen zijn 

onder andere vastgelegd op film en gedeeld op de website www.OpNaarEnergieNeutraal.nl. In het 

kader van Hoogspringers, een initiatief om alle slechte huurwoningen te renoveren naar nul op de 

meter woningen ondersteunen we huurdersvereniging de Bundeling met onder meer een communica-

tietraject. Op 17 oktober vond een excursie plaats voor leden van De Bundeling en huurders naar 

NOM woningen in Soesterberg.  

In het project Stook je Rijk faciliteerden we wederom, samen met de Woonbond en de andere NMF’s 

het gesprek tussen corporaties, gemeenten en huurders, in Utrecht en in Amersfoort. In beide steden 

heeft de NMU bijeenkomsten georganiseerd tussen bewoners, woningcorporaties en bestuurders van 
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de gemeente. Tevens brengen we vorderingen in beeld en houden we de corporaties aan hun ambi-

ties/afspraken. Op 11 november 2015 was de landelijke Stookjerijk slotbijeenkomst in Utrecht.  
 

Begin 2015 zijn we gestart met het project  EnergyX voor de gemeente Utrecht. Doel is dat studenten 

inzicht krijgen in hun energielasten, waardoor zij het nut van energiebesparing inzien én energie gaan 

besparen. Aanpak is drieledig: de campagne ‘Weet wat je verbruikt’, de Battle studentenhuizen en de 

SSH als het goede voorbeeld als verhuurder. De campagne Weet wat je verbruikt startte met veel 

media-aandacht en een bijeenkomst op de daktuin. Echter bleek dat de opzet, waarbij studenten hun 

energierekening zouden opvragen via de website te hoogdrempelig te zijn. De Battle tussen studen-

tenhuizen heeft wel succes en is begin 2016 gestart met 20 studentenhuizen.  

Voor het programma MVO loont van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het MKB stimuleert 

om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, is de NMU de regionale uitvoerder van dit pro-

gramma in de provincie Utrecht. Het programma liep tot medio 2015. We hebben onder meer meege-

werkt aan de MVO-prijs Utrecht, gelanceerd tijdens het Festival Groene Peleton op 18 juni en diver-

se presentaties gehouden zoals bij de U15.  

De NMU is betrokken bij de VNG-ondersteuningsstructuur (U-thuis) en organiseert daarvoor diverse 

sessies. Hierbinnen ligt aanbod voor energiebesparing bij VvE’s en initiatieven van onderop. Daar-

naast dragen we bij aan thema’s “Monitoring” en “Markt”. We organiseerden diverse activiteiten waar-

onder: de organisatie van een training voor energieambassadeurs, de begeleiding van een groep van 

studenten van de UU die een nulmeting voor ons doet, de organisatie van een bijeenkomst samen 

met Bouwend Nederland en Uneto-VNI.  

 

Nul-op-de-meter 

Het project Van stroomversnelling tot waterval, gericht op Nul Op de Meter bij woningcorporaties, is 

in de loop van 2015 afgerond. Resultaat bestaat uit de organisatie van negen bijeenkomsten waar 

kennis is gedeeld rondom Nul-op-de-meter woningen en 2 pilots die momenteel in voorbereiding zijn 

bij SBBS te Soest en WBV Goed Wonen te Benschop. Voor de provinciale verkiezingen heeft een 

feestelijke ondertekening plaatsgevonden van de intentieverklaring tussen provincie Utrecht, SBBS, 

Goed Wonen en VolkerWessels. Tijdens de CoP ‘gemeenten stimuleren Nul-op-de-meter renova-

ties’ op 19 februari stond de handreiking centraal en versoepeling van de vergunningverlening. Wet-

houder Lot van Hooijdonk nam de resultaten van de bijeenkomst in ontvangst.  

Sinds medio 2014 is de NMU mede-trekker in het regionale traject om in Utrecht de ontwikkelingen 

rondom Nul-op-de-meter te versnellen. De beweging NOM is op gang gekomen, en steeds meer 

gemeenten, bedrijven en woningcorporaties doen mee. Onder leiding van Ivo Opstelten (HU) is ge-

werkt aan een programma om in 2020 50.000 nul op de meter woningen gerealiseerd te hebben. Inzet 

van NMU is gericht op het verkrijgen van commitment van de woningcorporaties, het ondersteunen in 

het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en het betrekken en en-

thousiasmeren van huurders en kopers. Daarvoor organiseerden we diverse koploper-werksessies 

voor de categorieën gemeenten, woningcorporaties en energie-initiatieven, zoals met de EBU / het 

Get Connected op 29 januari en op 12 oktober de landelijke NOM dag in Arnhem. 20 gemeenten en 

energie coöperatie BENG! ondertekenden de Deal Stroomversnelling Koop. Het programma heeft 

moeite met het verkrijgen van financiële ondersteuning. Afgelopen jaar hebben diverse bestuurlijke 

overleggen plaatsgevonden om gezamenlijk een financiële basis te leggen voor het NOM-traject.  
 
 
 



 

 12 Jaarverslag 2015   

Circulaire economie 

Vanuit de programmalijn Circulaire economie van het programma Duurzaam Door, heeft de NMU 

begin 2015 het consortium Cirkelregio Utrecht opgezet. Dit is een samenwerking tussen gemeente 

Amersfoort, gemeente Utrecht, de EBU, het USI, de provincie Utrecht en de NMU. Het consortium 

komt maandelijks bijeen en werkt toe naar een circulaire regio. Daarvoor is gewerkt aan een geza-

menlijk visiedocument: Op naar de Utrechtse Cirkelregio (auteur Jacqueline Cramer). Hierin zijn 5 

kansrijke stromen benoemd. Verder zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd, zoals op 9 oktober 

tijdens Get Connected voor stakeholders. De kansrijke stromen, waaronder biomassa, matrassen en 

bouw en sloop zijn verder uitgewerkt. Eind 2015 is bij de NMU een stagiaire aan de slag gegaan met 

het inventariseren van de mogelijkheden rondom het hoogwaardig toepassen van biomassa in de 

regio. Begin 2016 zal haar onderzoek leiden tot inzicht in kansen en knelpunten en aanbevelingen 

over het sluiten van de biomassaketen. Vanuit I&M is een opdracht gegund aan TNO om de economi-

sche potentie voor deze cirkelregio in kaart te brengen. Naast een inhoudelijke focus zorgt de samen-

werking ook voor een multiplier op de beschikbare financiële middelen.  
 

RIJKE NATUUR EN EEN MOOI LANDSCHAP 

Basisfinanciering 

Voor de kwaliteit van het landschap is een zorgvuldige ruimtelijke ordening essentieel. Deze taak ligt 

grotendeels bij de provincie en gemeenten. De NMU draagt hieraan bij, samen met collega-

organisaties, door de plannen te beoordelen en in een vroeg stadium van planontwikkeling mee te 

denken of waar nodig te reageren op plannen door middel van zienswijzen.  
 

De NMU heeft zich in 2015 in het kader van deze Samenwerking Groene Planologie, waarin Na-

tuurmonumenten en Het Utrechts Landschap (ook financieel) participeren, bezig gehouden met diver-

se lokale issues, met resultaat. Hier volgt een aantal voorbeelden:  

 Een belangrijk onderwerp dit jaar was de definitie van ‘grondgebonden landbouw’ in bestemmings-

plannen. Wij pleitten voor melkveehouderijen waar voldoende grond in beheer is om te voorzien in 

de eigen behoefte van ruwvoer. Naar aanleiding van onze zienswijzen op plannen van de gemeen-

ten Wijk bij Duurstede, Houten, Woerden, Utrechtse Heuvelrug en Lopik is deze definitie in be-

stemmingsplannen aangescherpt.  

 In overleg met de werkgroepen Groen voor Groen Maarsbergen en Maarn Maarsbergen Natuurlijk 

is een reactie geschreven op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Bedrijventerrein 

Maarsbergen Oost’. Dit plan betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein dat volgens 

ons onvoldoende onderbouwd is en teven plaatsvindt in een waardevol bosgebied. Het bestem-

mingsplan is na deze fase stil komen te liggen en het is daarom nog niet bekend wat er met onze 

reactie gedaan wordt.  

 De gemeente Stichtse Vecht heeft het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’ vastgesteld. Van 

de 33 ingediende punten in onze zienswijze (met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumen-

ten) zijn er slechte 5 (deels) overgenomen. De beantwoording van onze zienswijze is zeer slecht 

onderbouwd. Tijdens de commissievergadering en in een overleg met de wethouder hebben we 

hier onze teleurstelling over uitgesproken. Het bestemmingsplan is vastgesteld zonder, wettelijk 

verplichte, planMER. Hierdoor is niet duidelijk of de opgenomen bouwrechten voor de agrarische 

bedrijven negatieve effecten hebben op het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Gezien 

dit zwaarwegende punt gaan we dit besluit aanvechten bij de Raad van State.  
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 De gemeente Houten heeft de bestemmingsplannen ‘’t Goy e.o.’ en ‘Eiland van Schalkwijk’ vastge-

steld. Voor de vaststelling hebben wij de gemeenteraad schriftelijk geattendeerd op een aantal be-

langrijke onderwerpen zoals ruimtelijke kwaliteit, uitbreidingsmogelijkheden niet-agrarische bedrij-

ven en de vergroting van agrarische bouwvlakken. Helaas heeft dit niet meer geleidt tot aanpas-

sing van het plan.   

 Het dancefeest bij Henschotermeer kreeg toch een vergunning voor de zomer, terwijl de gemeente 

had toegezegd dat er na 2014 geen vervolg zou komen. Dit is bestuurlijk aangekaart. 

 Op diverse andere plannen hebben wij een schriftelijke reactie ingediend, waaronder de plannen 

‘Kavels Noord IJsseldijk’ gemeente IJsselstein, ‘Buitengebied OMMA’ en ‘Buitengebied Driebergen’ 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze plannen zijn nog niet in een volgende fase gebracht, waar-

door het nog niet bekend is wat er met onze reactie gedaan wordt.  

 Wij zijn betrokken bij het voortraject van het bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’ van de gemeen-

te Utrechtse Heuvelrug. Samen met Utrechts Landschap en Natuurmonumenten houden we de ef-

fecten van dit plan op de EHS scherp in de gaten. In 2016 krijgt dit bestemmingsplan een vervolg.  

 Samen met Utrechts Landschap houden we de plannen voor een theehuis op landgoed Pijnenburg 

scherp in de gaten. Dit theehuis is gepland in een rustige bosomgeving en zal leiden tot verstoring 

van beschermde diersoorten zoals de das. In 2016 zullen deze plannen een vervolg krijgen en blij-

ven wij deze ontwikkeling volgen.  
 

Het Adviespunt Ruimte van de NMU organiseerde voorjaar 2015 de driedelige cursus ‘Help, een 

plan!’ over bestemmingsplannen en natuurwetgeving met ruim 10 deelnemers per avond. Deze cursus 

is in het najaar herhaald voor 12 andere deelnemers. Verder is een lezing geven over ruimtelijke or-

dening en natuurbescherming tijdens de 5-daagse cursus van IVN: ‘verblijf Natuurlijk op de Utrechtse 

Heuvelrug’ voor recreatieondernemers op de Utrechtse Heuvelrug, om ondernemers bewuster te ma-

ken van de bijzondere natuurwaarden in de EHS en te leren hoe ze hiervan kunnen profiteren als 

recreatiebedrijf.  

Daarnaast zijn vanuit het Adviespunt Ruimte ongeveer 20 mensen en lokale groepen geholpen met 

hun ruimtelijke vragen. Vaak gaat het om korte contacten en het beantwoorden van vragen. Soms zijn 

de contacten intensiever. Zo zijn begin 2015 de omwonenden van Verhart en Montfoort (Visie kern-

randzone West) ondersteund. Bij Bunnik speelde het plan voor de Koeienbrug Rhijnauwen en zijn 

omwonenden ondersteund in de uitbreiding van de horeca in Kasteel Camminga. In Utrecht, aan de 

Heijcopperkade is een agrariër ondersteund die veel problemen ervaart met modelvliegtuigjes. Bij de 

Galecopperzoom hebben we de Vogelwacht Nieuwegein/IJsselstein e.o. geholpen met ideeën voor de 

natuurlijke invulling van een wielerbaan. Samen met IVN Nieuwegein/IJsselstein was er overleg met 

de provincie – en later gemeente - over een plan voor een bedrijventerrein aan de A2 bij IJsselstein. 

Op die plek – binnen de contour overigens – ligt deels een natuurcompensatieterrein. In Rhenen heb-

ben we verontruste bewoners ondersteund bij de plannen voor nieuwe woningen op een voormalig 

bedrijventerrein, grenzend aan het Natura 2000-gebied Rijntakken. En in de Bilt hebben we bewoners 

ondersteund met een reactie op de gebiedsvisie De Bilt Zuid.   
 

Ook dragen we bij aan een mooi landschap door kennis te delen over nieuwe ontwikkelingen. Door de 

NMF’s is in 2015 een folder opgesteld over de werkwijze van de NMF’s bij de Omgevingswet (bur-

gerparticipatie). We hebben deze informatieve folder verspreid onder gemeenten, provincie, water-

schappen en bouwbedrijven. 
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De provincie heeft in 2015 gewerkt aan het integrale plan Bodem-, Water- en Milieubeleid (BWM). 

De NMU heeft samen met de Oostbroekcollega’s hierop een zienswijze ingediend. Kwesties die we 

aansneden waren onder andere de milieukwaliteit voor natuur (systeembenadering volgend op na-

tuurbeleid 2.0) en een betere leefomgevingskwaliteit door aanpak van fijnstof en roet, ook boven de 

wettelijke normen. De Provincie heeft in de Nota van Beantwoording geschreven dat we op veel pun-

ten gelijk krijgen. Helaas wordt het plan op weinig punten aangepast, omdat onze wensen vooral in 

specifiekere, sectorale plannen aan bod gaan komen. De Uitvoeringsagenda bij het plan biedt daar-

voor mogelijk kansen.  
 

Duurzaam waterbeheer 

Eind 2015 werd de nieuwe generatie waterplannen voor de kaderrichtlijn Water van kracht. Deze 

plannen lagen de eerste helft van 2015 ter inzage. Waar nodig heeft de NMU, samen met partners 

gereageerd op deze plannen. Focus lag op ecologische kwaliteit, kleine watergangen, fosfaat en stik-

stofbelasting, bestrijdingsmiddelen en beleid voor nieuwe opgaven. Daarom zijn in de loop van 2015 

diverse zienswijzen geschreven zoals op de waterbeheerplannen van de Stichtse Rijnlanden, Vallei 

en Veluwe en Amstel, Gooi en Vecht. Bij de afronding zienswijze Waterbeheerplan Hoogheemraad-

schap Amstel Gooi en Vecht was de NMU de penvoerder voor de groene organisaties, waaronder 

Milieufederatie Noord-Holland. Samen met het Utrechts Landschap, Zuid-Hollands Landschap en de 

NMF Zuid-Holland schreven we ook een zienswijze op het plan van Waterschap Rivierenland. Onze 

zienswijzen hebben bij de vier waterschappen geleid tot aanpassingen in hun waterbeheerplannen. 

Deze aanpassingen betreffen onder andere meer aandacht voor de ecologische kwaliteit van kleine 

watergangen, voor water in stedelijke gebieden en samenwerking met groene organisaties bij het 

verbeteren van waterkwaliteit. 
 
AVP gebieden 

Voor 2016-2021 werden de nieuwe gebiedsprogramma’s voor Utrecht West en –Oost geschreven in 

het kader van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) . Samen met Oostbroekorganisaties hebben we daar 

een actieve bijdrage aan geleverd. We dachten mee over de hoofdlijnen van de programma’s en reik-

ten tal van projectideeën aan, die voor een belangrijk deel zijn overgenomen.   
 

Een van de zaken waar we op hebben ingezet betrof de realisatie van de Groene contour. Deze blijft 

zwaar achter, slechts enkele hectaren van de beoogde 3000 zijn in vijf jaar tijd gerealiseerd. De NMU 

heeft gepleit voor een actievere inzet op de groene contour vanuit de gebiedscommissies. Dit is heel 

voorzichtig overgenomen in de plannen. De groene contour is sowieso een onderwerp waar de NMU 

op heeft ingezet, ook in het bestuurlijk overleg van de Kopgroep Akkoord van Utrecht. Gaandeweg 

ontstaat meer draagvlak om actiever naar te zoeken voor realisatie. 
 

De NMU is mede trekker van een traject om voor de gehele Utrechtse Heuvelrug en het Gooi de sta-

tus van Nationaal Park te verkrijgen. Dit is geagendeerd voor de Statenverkiezingen en de coalitiebe-

sprekingen en deze ambitie is door de provincie omarmd. In 2015 is ook een nieuw ontwikkelpro-

gramma opgesteld dat de basis is voor het Nationaal park Nieuwe stijl. Daarmee anticiperen we op de 

recente insteek vanuit het Rijk om opnieuw Nationale Parken aan te wijzen. Eind 2015 is een procedu-

re ingezet om een nieuwe voorzitter te werven voor het Nationaal Park.  

In Utrecht Oost heeft de NMU als lid van de gebiedsraad en de commissie Leden van O-gen meege-

werkt om de nieuwe werkwijze van de gebiedscoöperatie vorm te geven en uit te voeren. Als lid van 
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de Raad van Advies van Vallei Boert Bewust hebben we meegedacht over de beoordelingscriteria op 

duurzaamheid van VVB en over de opzet van de open dagen. Daarmee leggen we een link naar onze 

campagne duurzame landbouw. 
 

Voor de gehele provincie is onder voorzitterschap van de NMU een stuurgroep Energieneutrale 

Melkveehouderij opgericht, als opvolger van de werkgroep Energie Utrecht West. Deze heeft een 

meerjarig traject vormgegeven met hoge ambities voor energiebesparing en duurzame opwekking op 

melkveebedrijven. Naast de NMU zijn in de stuurgroep enkele vertegenwoordigers uit de sector en 

mensen uit de zuivelketen (FrieslandCampina) en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Onderdeel 

van het plan is de ontwikkeling van 4 voorbeeldbedrijven, die vanaf 2016 moeten gaan functioneren 

en waar andere boeren de mogelijkheden van energiebesparing en -opwekking in de praktijk kunnen 

testen en zien.  

In Utrecht West is de directeur van de NMU verder lid van het DB en de stuurgroep Veenweiden. In 

die laatste is een innovatieprogramma voor 4 jaar vastgesteld, waarmee praktijkgerichte pilots voor 

beperken bodemdaling, verbeteren waterkwaliteit en goed waterbeheer kunnen worden uitgevoerd. 

Als lid van de stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen volgen we de uitvoering van het gebiedsplan dat 

voorziet in een natuurverbinding tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense plassen. 
 

Voor Natuur 2.0 zet de NMU actief in op private financiering van natuur en een grotere betrokkenheid 

van bewoners en bedrijven. Hierin passen onze activiteiten rond de Groene Contour (zie hierboven). 

Ook hebben we samen emt IVN en LEU een programma ontwikkeld onder de naam “Groen aan de 

buurt”. Hierin gaan we bewonersinitiatieven voor natuur ondersteunen, en gemeenten begeleiden in 

hun samenwerking emt dergelijke initiatieven. In 2017 moet dit programma gaan draaien. Een particu-

lier in Breukelen realiseert een voedselbos van 1,5 ha. Via onze achterban hebben we mensen ge-

worven om mee te helpen bij het inplanten. 

Projectfinanciering 

Met de Nacht van de Nacht zetten de NMF’s al 11 jaar duisternis op de kaart als natuurkwaliteit en 

vragen we aandacht voor het voorkomen van lichtvervuiling en voor energiezuinige verlichting. Dit jaar 

was de NMU de landelijke trekker. De doelen zijn ruimschoots gehaald: 33% groei in aantal bezoe-

kers, 10% groei in activiteiten. Nuon en Ikea hebben zich als sponsor verbonden aan de campagne en 

ook waren er nieuwe ambassadeurs waaronder Daan Roosegaarde en Vincent Bijlo. In Utrecht zijn 20 

activiteiten georganiseerd die wederom druk zijn bezocht.  
 
 

DUURZAME MOBILITEIT 

Basisfinanciering 

In januari zijn we gestart met de campagne ‘Gezond op pad’. Met deze campagne werkt de NMU op 

structurele wijze aan het onder de aandacht brengen van het verbeteren van de luchtkwaliteit in de 

provincie Utrecht en het verbeteren van de gezondheid van de mensen, doordat ze gestimuleerd wor-

den andere vervoerskeuzes te maken. Onze projecten rondom duurzame mobiliteit vormen de basis 

van de campagne. In de loop van 2015 stonden verschillende thema’s centraal. De lancering bestond 

uit een website, een spotje op RTV-Utrecht, een uitzending bij koffietijd en een petitie. De petitie roept 

enerzijds de gemeenten op om aan de slag te gaan met duurzame mobiliteit. Daarbij geeft het ook de 
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ondertekenaars handelingsperspectief over wat ze zelf kunnen bijdragen. De petitie is door ca 1000 

personen ondertekend. Na de lancering lag de focus op het extern gefinancierde project buurtmobili-

teit. Een paar maanden werden bewoners gestimuleerd op het delen van hun vervoersmiddelen o.a. 

middels een spot op RTV Utrecht (https://vimeo.com/125837495) en met concrete tools. Op 5 maart 

organiseerden we een drukbezochte bijeenkomst Gezond op Pad over duurzame mobiliteit in het pro-

vinciehuis voor bewoners en initiatiefnemers. Samen met de provincie Utrecht, Milieudefensie, Natuur 

& Milieu en de Kracht van Utrecht gingen we in gesprek met deelnemers over de mogelijkheden om 

anders en gezonder op pad te gaan. Rondom buurtmobiliteit organiseerden we deze avond een com-

munity of practice tussen de wijken. Successen en belemmeringen zijn gedeeld. 

Onze auto-fietsrace deed het goed op social media (https://vimeo.com/125563577). In de zomer start-

te het door de gemeente gefinancierde project: Lekker Lopen Fijn Fietsen. In samenwerking met 

Utrecht Natuurlijk stimuleren we het lopen en fietsen naar school toe. 3500 leerlingen op 17 Utrechtse 

scholen deden mee. Dit leverde veel publiciteit, onder andere in het AD vanwege ons nieuwsgenere-

rend onderzoek, dat als conclusie liet zien: “Driekwart van de Utrechters ergert zich aan ouders die 

hun kinderen met de auto naar school brengen. Tweederde wil dat de gemeente dit ontmoedigt met 

paaltjes en andere hindernissen.”   

In het najaar gingen de voorbereidingen van start voor het promoten van bezorgdiensten op elektri-

sche scooters en fietsen (lancering begin 2016). Op 8 november hielden we een presentatie tijdens de 

aftrap van de Dutch Bike Capital. We zijn mede ondertekenaar van het convenant, welk toewerkt naar 

de fietsstad Utrecht.  
 

Rondom Infrastructuur - A27 Ring Utrecht hebben we met de kerngroep Ring Utrecht (coalitie be-

staande uit de bewonersgroepen uit wijken Utrecht-Oost en Lunetten, Kracht van Utrecht, Vrienden 

van Amelisweerd, Milieucentrum Utrecht en de NMU), diverse overleggen gevoerd en meegedacht 

over de voortgang van de plannen, de MER, de groene verbinding naar Amelisweerd en modellen 

voor verkeerscijfers. Naast deelstudies (natuurcompensatie, onderdoorgangen, geluid etc) stond in 

het najaar de discussie rond de MER centraal. Verkeerscijfers zijn voorlopig geheim. Er wordt gere-

kend met hoge en lage groei-scenario’s. Ook zijn we gestart met de voorbereidingen voor de reactie 

op het ontwerp tracé besluit in voorjaar 2016. De plannen voor de Ring kwamen ook aan de orde in 

het verkiezingsdebat dat we organiseerden voor de Statenverkiezingen. Een meerderheid van de 

Staten sprak zich daarbij uit tegen verbreding van de weg bij Amelisweerd.  

In het kader van de aanbesteding streekbussen provincie Utrecht heeft de NMU een inspraakbrief 

gestuurd naar de commissie MME van PS. De NMU heeft erop aangedrongen dat bussen tenminste 

voldoen aan de Euro VI norm, net als de veel schonere stadsbussen in Utrecht. Deze aanbeveling is 

door de Provincie niet meegenomen. Echter, gaat de vervoerder Syntus toch bussen inzetten die mi-

nimaal voldoen aan de strenge Europese Euro VI norm. 
 

Als onderdeel van de green deal autodelen hebben we een sessie georganiseerd met de partijen die 

aan de slag willen met een pilot op bedrijventerreinen. De wetering / lage weide in Utrecht kwam naar 

voren als een kansrijke locatie. Vanuit de werkgroep rondom bedrijventerreinen bleek lastig synergie 

te bereiken met de leasebedrijven. De NMU heeft zich voorlopig verder teruggetrokken uit de geza-

menlijke activiteiten.  
 

Op 5 maart hebben we samen met de U15 het U15 Café vormgegeven. Het thema was gezondheid 

en mobiliteit. We hebben onze campagne Gezond op Pad gepresenteerd tijdens de bijeenkomst en 

ondernemers opgeroepen om mee te doen met een fietscommunity.  

https://vimeo.com/125837495
https://vimeo.com/125837495
https://vimeo.com/125563577
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We zijn in gesprek met provincie Utrecht over het varend ontgassen van binnenvaartschepen, nadat 

we dat op de agenda hebben gezet in het verkiezingsdebat dat we organiseerden voor de PS verkie-

zingen. Dit veroorzaakt veel overlast voor geur en luchtkwaliteit. RIVM voert momenteel onderzoek uit.  

Projectfinanciering 

In het project Buurtmobiliteit heeft de NMU diverse tools ontwikkeld waardoor wijken zelfstandig aan 

de slag kunnen. Bij buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer door gezamenlijk 

gebruik te maken van elkaars vervoersmiddelen in een buurt. Dit levert individuele voordelen op (denk 

aan kostenbesparing en meer keuzevrijheid) en collectieve voordelen (bijvoorbeeld meer ruimte voor 

groen en spelen in de buurt). In 2015 zijn 3 wijken actief ondersteund in Utrecht en 2 geholpen met de 

opstart en 1 wijk in Amersfoort. Ook is het project vanuit de campagne Gezond op Pad een aantal 

maanden extra gepromoot en onder de aandacht gebracht bij alle bewoners binnen de provincie 

Utrecht. 
 

De haalbaarheidsstudie rondom de app Ring Ring Utrecht is voor de zomer afgerond. Een app blijkt 

een goed middel om een fietscommunity op te zetten. Echter bleek de Ring Ring app nog niet ver 

genoeg te zijn en zijn beperkingen te kennen voor de open fietscommunity zoals de NMU deze graag 

ziet. Besloten is om het project te verbreden naar het ondersteunen van een fietscommunity in Utrecht 

en op zoek te gaan naar een passende app. 
 

We hebben presentaties gegeven bij bedrijven, zoals over autodelen bij Ordina. Ordina denkt nu na 

hoe zij autodelen intern of met partners een boost kunnen geven. Hier is nog geen gefinancierd pro-

ject uit voortgekomen maar de gesprekken hierover worden voortgezet. 
 

DUURZAME LANDBOUW 

Basisfinanciering 

Onder de noemer ‘Op zoek naar de duurzame boer’ is medio 2015 onze landbouwcampagne gestart 

met een mooie kick-off op de daktuin op het Utrecht Science Park. Hier presenteerden twee duurzame 

boeren hun bedrijf en gingen burgers, boeren, beleidsmakers en studenten met elkaar in discussie 

over stellingen. Gedeputeerde Krol toonde zich een warm voorstander van dit NMU-initiatief waarmee 

boeren en burgers dichter bij elkaar worden gebracht en waarin de NMU met koplopers werkt aan het 

verbreden van duurzame landbouw in de provincie. We lanceerden de campagnesite  met mooie in-

spirerende verhalen en films van Utrechtse boeren die het goede voorbeeld geven. Op 27 juni hebben 

we meegedaan aan het Food Film Festival, georganiseerd door de Youth Food Movement. Met de 

Utrechtse afdeling van de YFM en het Nederlands Studentenkamerkoor hebben we op 14 november 

een Dinerconcert georganiseerd met als thema duurzaam voedsel, een geslaagde cross-over activi-

teit. De eindbijeenkomst van de campagne op 16 december was een succes: 60 aanwezigen, een 

bonte verzameling van boeren, mensen uit lokale natuurgroepen, onderzoekers en bestuurders,   

spraken in workshops over onderwerpen die echt een bijdrage kunnen leveren aan duurzame land-

bouw. In het vervolg van deze campagne gaan we ons richten op concrete projecten, gericht op ver-

duurzaming van de landbouw, regionale kringlopen en het verkorten van de ketens tussen producent 

en consument. We hebben de intentie om in het vervolg van de campagne verder samen te werken 

met andere organisaties die zich bezighouden met lokaal en duurzaam voedsel. 
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Vallei Boert Bewust (VBB) is een initiatief van boeren in de Gelderse Vallei die zich bezig houden 

met MVO (o.a. dierenwelzijn, milieu, communicatie). De NMU participeert in de Raad van Advies. 

Vanuit VBB zijn begin juni discussiebijeenkomsten tussen boeren en burgers georganiseerd. Samen 

met VBB hebben wij in mei een eerste pilotbijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van 

onze achterban. Bovendien zijn we betrokken bij het opstellen van de certificeringsschema’s van VBB. 
 

DUURZAME STAD 

Basisfinanciering 

Gemeentelijk beleid ruimte en milieu 

Voor het realiseren van de duurzame stad richt de NMU zich onder andere op het tot stand komen 

van gemeentelijke plannen. De NMU heeft de afgelopen jaren meegedacht met en gereageerd op 

diverse gemeentelijke structuurvisies om deze te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Het 

afgelopen jaar was sprake van een afname in nieuwe structuurvisies. Dit heeft met name te maken 

met een afwachtende houding van gemeenten in verband met de ontwikkelingen rondom de nieuwe 

Omgevingswet. Over de Omgevingswet heeft de NMU in NMF-verband een folder - In de startblokken 

voor de Omgevingswet - gemaakt en verspreid onder de Utrechtse gemeenten en andere partijen. 

Daarnaast hebben we op enkele plannen gereageerd en overlegd met de provincie en gemeenten. 

Verder hebben we samengewerkt met regionale partijen, zoals de EBU en gemeente Utrecht over een 

gezamenlijke aanpak van het thema gezonde verstedelijking in het kader van U2040. Samen met 

Alterra en Utrecht Natuurlijk voeren we gesprekken over de biodiversiteit op industrieterrein Lage 

Weide. Een stagiair heeft onderzoek gedaan naar kansen en mogelijkheden klimaatactieve stad, re-

sulterend in een interessant overzicht waarmee we aan de slag gaan. Rond het thema klimaatactieve 

stad hebben we de banden met waterschappen en enkele gemeenten aangehaald, hetgeen leidde tot 

een projectopdracht voor de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Utrecht (voor 2016). 

Projectfinanciering 

Gemeente Soest heeft de NMU gevraagd om het duurzaamheidsplan van de gemeente op te stellen. 

Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd, met onder meer de gemeente zelf, welzijnsorganisatie Ba-

lans, Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaam Soest, workshops gehouden en is het plan 

opgesteld. Begin 2016 is het duurzaamheidsplan goedgekeurd in de Raad. 
 

In het kader van verduurzaming en groene bedrijventerreinen zijn gesprekken gevoerd met onder 

meer OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) en Industrievereniging Lage Weide. We zien raak-

vlakken op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie. Dit heeft geleid tot het vastleg-

gen van circulaire economie in de praktijk op film: de sloop van een gebouw en hergebruik van het 

materiaal bij de nieuwbouw op dezelfde locatie.  
 

Het project Groen aan de buurt startte begin 2015 met een overzicht van do’s en don’ts voor ge-

meenten en gesprekken over concrete pilots met gemeenten. De gesprekken en activiteiten hebben 

geleid tot concreet programmavoorstel Groen aan de buurt van LEU, IVN en NMU, ingediend bij de 

provincie begin 2016. NMU kan het serviceloket gaan bemensen.  

Rondom het thema klimaatactieve stad voert de NMU in opdracht van HDSR een inventarisatie uit 

van klimaatprojecten in het kader van de uitvoering van het Deltaprogramma in de regio Utrecht. 

Resultaat: projecten weergegeven in overzichtelijke factsheets.  
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Met USI samen hebben we een plan ontwikkeld voor het opstellen van een potentiekaart Rijnsweerd 

voor de gemeente Utrecht. Dit ligt voor bij de gemeente Utrecht.  
 

WERKVELDOVERSTIJGENDE WERKZAAMHEDEN 

Basisfinanciering 

Bestuurlijk overleg en advisering  

Onder de vlag bestuurlijk overleg en advisering is de NMU betrokken bij verschillende bestuurlijke 

processen en overleggen, met politici en bestuurders van provincie en gemeenten, Waterschappen, 

de Economic Board of Utrecht, etc.  
 

Provinciale verkiezingen 2015 en waterschapverkiezingen 

Voorjaar 2015 waren de provinciale verkiezingen. In de maanden voorafgaand daaraan heeft de NMU 

samen met de griffie van PS twee debatten georganiseerd op 4 en 12 maart: over mobiliteit/ luchtkwa-

liteit en over duurzame energie. Bij beide debatten heeft de NMU de inleiding verzorgd. De NMU heeft 

samen met de Oostbroekorganisaties (coördinatie NMU) een speerpuntenplan voor de programma-

commissies van de politieke partijen voor de Statenverkiezingen opgesteld en verstuurd. Met diverse 

partijen hebben we voor de verkiezingen gesproken over specifieke onderwerpen met het oog op het 

collegeakkoord. De NMU is verheugd met de actieve inzet die het nieuwe coalitieakkoord aankondig-

de op de energietransitie. Ook voor de waterschapverkiezingen is ’een pamflet gemaakt en hebben 

gesprekken plaatsgevonden met de partijen.  
 

Community en netwerken 

Samen met de inwoners uit de provincie Utrecht werkt de NMU aan een groene en duurzame Provin-

cie. We onderscheiden verschillende groepen inwoners in onze achterban. Om zo effectief mogelijk te 

zijn in onze projecten en activiteiten is het voor ons belangrijk om deze groepen te kennen en te weten 

wat hen motiveert. Vandaar dat onze focus ligt op het goed ontwikkelen van het netwerk. We gaan uit 

van de lokale groepen (ca 150 in ons netwerk), de doe-het-zelvers, de supporters en het professionele 

netwerk. Door onze campagnematige manier van werken die we in 2015 hebben doorontwikkeld, zijn 

we intensiever met de lokale groepen en doe-het-zelvers gaan samenwerken. Zoals rondom het the-

ma buurtmobiliteit, waarbij we samen met wijkteams gezorgd hebben voor een toename van auto-

delen. Vanuit ons Servicepunt Energie ondersteunen we lokale energiecorporaties met het realiseren 

van hun doelstellingen. Rondom de supporters hebben we afgelopen jaar een strategie ontwikkeld om 

deze actiever aan de NMU te binden. Bijvoorbeeld als volger (lezen bijv de nieuwsbrief), als fan (lezen 

en delen nieuws van NMU), als supporter (lezen, delen en tekenen een petitie of oproep) of zelfs als 

ambassadeurs (worden vrijwilliger en/of steunen de NMU financieel). Het ontwikkelde plan om op 

deze manier de supporters te binden wordt in 2016 uitgevoerd. Binnen het professionele netwerk wer-

ken we vaak op projectbasis samen. In de samenwerking met partijen zoals EBU en USI zorgen we 

voor versterking van elkaars krachten. Andere partijen waar we mee in contact zijn, zijn: Vitens, Ra-

bobank, Triodosbank, KvK, energiebedrijven, kennisinstellingen zoals de HU, TNO, UU en vele ande-

ren. We werken enerzijds samen op het gebied van concrete projecten in het veld, anderzijds bij bij-

voorbeeld gezamenlijke lobby. NMU medewerkers treden dikwijls op verzoek op bij bijeenkomsten van 

lokale groepen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
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Samenwerking met collega-organisaties 

De NMU speelt een coördinerende rol in het Oostbroek-verband van de provinciale natuurorganisa-

ties, is actief in de landelijke samenwerking van de milieufederaties (de NMU-directeur is voorzitter 

van het AB) en stemt van daaruit ook af met andere natuur/ en milieuorganisaties in de Groene 11. 

Tot medio 2015 nam de NMU deel aan de provinciale commissie leefomgeving. Deze heeft een volle-

dig nieuwe opzet en samenstelling gekregen, zonder mensen uit maatschappelijke organisaties. Laat-

ste activiteit was het bijdragen aan een bijeenkomst over mobiliteit en gezonde stad ten behoeve van 

aanzet PCL advies. 
 

In het samenwerkingsverband van de 12 ’provinciale Natuur en Milieufederaties hebben we het nieu-

we meerjarige beleidsplan ontwikkeld. Ook is de netwerkdirecteur voortvarend geweest met de ont-

wikkeling van nieuwe projecten. Dit heeft onder andere geleid tot het project wind op land, gefinan-

cierd door EZ. Tevens heeft de 5-jarige evaluatie van ons werk voor de bijdrage van de Nationale 

Postcodeloterij plaatsgevonden. De NMF’s zijn hier zeer goed uitgekomen, mede dankzij de op ei-

gen initiatief uitgevoerde impactmeting. Dit heeft geleid tot een verlenging van de toekenning van de 

postcodeloterijgelden voor 5 jaar. In 2015 hebben de NMF´s een idee ingebracht voor de extra Post-

codeloterij projecten: het bijen-zorgproject. Dit is helaas niet gehonoreerd. De Raad van Toezicht van 

de NMF’s heeft een nieuwe vorm en functie gekregen, met 5 onafhankelijke toezichthouders. Geza-

menlijk voeren we ook een aantal projecten uit in eigen regio, zoals de Pluk van de Pettefletprijs, (De 

Utrechtse winnaar was de Kledingbibliotheek), en de Groene Voetafdruk.  
 

Communicatie 

Bij de communicatie heeft de NMU de campagnematige manier van werken verder ontwikkeld. 

Hierbij zijn de diverse communicatiemiddelen beter op elkaar aangesloten, zodat ze elkaar versterken. 

De focus lag in 2015 op de 3 thema’s: 1. schone lucht/ duurzame mobiliteit (de ‘Gezond op pad’ cam-

pagne), 2. Landbouw: ‘Op zoek naar de duurzame boer’ en als derde energie: ‘Opnaarenergieneu-

traal’. Door de communicatie-uitingen te clusteren wordt het bereik en de impact groter en heeft de 

NMU een duidelijker herkenbaar profiel gekregen. Over de andere activiteiten is ook gecommuni-

ceerd, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief en via de website, maar minder intensief.  

Het communicatiewerk bestaat deels uit algemene NMU-communicatieactiviteiten en deels uit pro-

jectgebonden werkzaamheden. De NMU-website kent hierin een centrale plek. In 2015 hebben we 

een nieuwe website gebouwd en gevuld, welke aansluit bij de andere federaties. Het ontwerp is sa-

men met de NMF’s ontwikkeld, waardoor meerdere NMF’s nu dezelfde uitstraling hebben. Naast onze 

eigen website hebben we ook een aantal themaspecifieke websites, zoals voor de campagne Ge-

zond op pad. Na de lancering van onze nieuwe website, hebben we deze themaspecifieke websites 

zoveel mogelijk ondergebracht binnen de nieuwe website. Voor de campagne Gezond op pad is dit 

nog niet het geval, vanwege de beperktere mogelijkheden op onze eigen website.  
 

Communicatiemiddelen 

Onze algemene nieuwsbrief is maandelijks verstuurd naar ruim 1800 lezers. Het aantal twittervolgers 

is gestegen naar 3300 volgers per april 2016. Periodiek sturen we ook een thematische nieuwsbrief, 

zoals over mobiliteit en infrastructuur, energiebesparing en andere project-gerelateerde nieuwsbrie-

ven. Samen hebben deze bijna 7500 abonnees. De Facebookpagina heeft met de campagnes ‘Ge-

zond op pad’ en Op zoek naar de duurzame boer gegroeid naar 700 volgers. Ons jaarlijkse jaarbericht 

met de hoogtepunten van 2015 is verschenen in januari 2016, in tegenstelling tot het voorgaande 

jaarbericht zowel digitaal als op papier (in harmonicavorm). Het blijkt dat het erg nuttig is, vooral met 
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oog op de supporters, om minimaal 1 keer per jaar een tastbaar communicatiemiddel te gebruiken. 

Daarnaast kent de NMU de Groene Peiler, een enquête die uitgezet wordt onder de achterban.  

Projectfinanciering 

Het voorzitterschap en de coördinatie van het Netwerk Utrecht 2040, van bedrijven, overheden en 

andere organisaties die willen bijdragen aan het versnellen van duurzaamheid, stond in 2015 onder 

meer in het teken van het zorgen voor een financiële bijdrage van de netwerkpartners. Hiervoor is een 

propositie gemaakt, welke is besproken met de partners. 10 partijen hebben aangegeven mee te wil-

len financieren aan het netwerk, dat zijn: Heijmans, BAM, Modulo Milieustraten, Innovem, Grontmij, 

RHDHV, NMU, HDSR, Gemeente Amersfoort en ORG-ID.  

Inhoudelijk stond 2015 in het verlengde van de uitkomsten van de Staat van Utrecht die we eind 2014 

hebben gepresenteerd. Op 5 maart is samen met de EBU een drukbezochte bijeenkomst georgani-

seerd over enkele urgente thema’s: gezonde verstedelijking, werklandschappen van de toekomst en 

nieuwe natuur. Daar zijn aanzetten gedaan tot samenwerking tussen netwerkpartners en is gewerkt 

aan de opstart van verschillende ‘deals’. Nieuwe Natuur: met NMU, UL, KvK en LINT werken we aan 

een plan voor een ‘RegioLab Nieuwe Natuur’ dat erop gericht is de ontwikkeling van nieuwe natuur in 

de Groene Contour te versnellen. Werklocaties van de toekomst: LBP|SIGHT wil graag Netwerk 

Utrecht2040 betrekken bij de plannen rondom de herontwikkeling van Rijnhuizen in Nieuwegein. Sa-

men met de EBU is op 9 oktober een werksessie georganiseerd op de Get Connected over dit onder-

werp, waar LBP|SIGHT een oproep heeft gedaan aan de markt om met goede ideeën voor het gebied 

te komen. 

Rondom de provinciale verkiezingen heeft het Netwerk input geleverd voor de coalitieonderhandelin-

gen.     

Eind 2015 is gewerkt aan de voorbereidingen voor de netwerkbijeenkomst begin 2016 met als thema: 

wonen in de toekomst samen met de Provincie Utrecht. Eind van het jaar hebben diverse gesprekken 

plaatsgevonden met de Provincie Utrecht en de EBU over het vervolg van het netwerk U2040 en hoe 

dit te organiseren.  
 

Op 9 oktober, de dag van de duurzaamheid heeft de NMU de Utrechtse Voetafdruk gelanceerd. 

Hiermee is het mogelijk om je eigen voetafdruk te meten. Op basis daarvan kunnen mensen tips krij-

gen om de voetafdruk te verkleinen. Dit instrument is landelijk ontwikkeld, vanuit de NMF’s. In de eer-

ste periode is deze ingevuld door ca 200 mensen. Vervolgens is gewerkt aan manieren om het in-

strument breder in te zetten. Hij is onder andere ingezet in de studenten battle van EnergyX. 
 

Duurzaam Door is een subsidieprogramma van RVO waarbij de NMU de coördinerende rol heeft 

gekregen van de provincie Utrecht. Het doel is om lopende trajecten te versnellen en te verbreden, 

door verbindingen te leggen en een extra impuls te geven. In 2014 is samen met de EBU, de ODRU, 

IVN, Utrecht Natuurlijk en CNME Amersfoort gezamenlijk een programma opgesteld met vier deelpro-

gramma’s: groene sociale ondernemers, de energieke samenleving, energiebesparing bestaande 

bouw en circulaire economie. De NMU leverde de programmamanager voor het programma, en de 

voorzitter van de stuurgroep. Daarnaast had de NMU de coördinatie van de deelprogramma’s: ener-

gieke samenleving, energiebesparing bestaande bouw en circulaire economie. Ten behoeve van de 

verantwoording van het programma Duurzaam Door zijn de bestedingen in een aparte bijlage opge-

nomen in dit jaarverslag. Ook is een aantal projecten in dit jaarverslag opgenomen, omdat ze zowel 

vanuit Duurzaam door zijn gefinancierd, als cofinanciering vanuit een andere bron kregen. Het pro-

gramma wordt voortgezet in 2016. Hiervoor is een nieuw plan ingediend, met focus op energie en 
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circulaire economie. De volgende projecten heeft de NMU, mede gefinancierd vanuit Duurzaam Door 

uitgevoerd. Ze zijn uitvoeriger beschreven in het hoofdstuk Energie en Grondstoffen van dit jaarver-

slag:  

 Servicepunt Energie Lokaal Utrecht  

 Zorg voor energiebesparing, Provincie Utrecht 

 EnergyX 

 Huis aan huiskrant. Na de verkenning en afstemming met partners is besloten dat op dit moment 

de huis aan huis-krant niet het juiste middel is om in te zetten. Het project is stopgezet. 

 Energiebesparing bij agrariërs 

 Circulair inkopen en circulair inrichten heeft zich ontwikkeld en verbreed tot het opzetten van de 

alliantie Cirkelregio Utrecht. 

 

Gedelegeerd vanuit de gemeente Amersfoort heeft de NMU een aantal partijen opdracht gegeven 

vanuit de middelen van Duurzaam Door. Hierdoor zijn de volgende projecten uitgevoerd: 

 E-waste race. Op 10 scholen in Amersfoort heeft een wedstrijd plaatsgevonden rondom het inza-

melen van elektronisch afval. Daarbij is een lespakket ontwikkeld voor scholen.  

 Inrichting van het Groene Huis. Bij de bouw en inrichting van het Groene Huis in Amersfoort is met 

behulp van Duurzaam Door middelen, samen met leveranciers een methodiek ontwikkeld voor cir-

culair inkopen, een toelichting gemaakt op circulaire economie voor bezoekers van het Groene 

Huis in begrijpelijke taal en kennis gedeeld. 

 Changelab. Jong talent is verbonden uit verschillende organisaties ( bedrijfsleven, maatschappelijk 

veld, on-derwijs en overheid)  aan  de maatschappelijke uitdagingen in de stad Amersfoort en leer-

gang ontwikkeld met een duurzaam resultaat door de combinatie van  theorie en een maatschap-

pelijk relevante praktijkomgeving.(10 bedrijven zijn geworven die 10-12 young professionals be-

schikbaar willen stellen.) 
 

De overige projecten die zijn uitgevoerd binnen het programma Duurzaam Door, zijn uitgevoerd door 

de partners. Deze projecten zijn in de desbetreffende jaarverslagen opgenomen. 
 
 
 
 
    



 

 

23   |    

Financiële zaken 

Realisatie 2015 

De activiteiten in 2015 zijn in grote lijnen uitgevoerd zoals voorgenomen in het werkplan en de begro-

ting. Dit geldt zowel voor de van te voren gestelde doelen en de geformuleerde producten en resulta-

ten, als voor de ureninzet. 
 

Er is een hoger resultaat behaald dan begroot, namelijk € 66.722 (begroot: € 15.000, 2014: € 15.672). 

Dit kan als in grote lijnen volgt worden verklaard: 

 Meer projectinkomsten dan begroot voor de NMF (+202%), de provincie (+77%) en de niet-

overheden (+46%). Een deel van deze hogere opbrengsten bestaat uit een-op-een doorbelaste 

materiaalkosten. Gecorrigeerd voor deze materiaalkosten zijn de opbrengsten uit projecten 9% ho-

ger dan begroot. 

 De kosten van de organisatie (excl. Projectkosten) zijn lager dan begroot, namelijk € 12.000  

(-1,5%). 
 

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van ca. € 66.722. Een klein deel (€ 1.576) wordt toege-

voegd aan de opgebouwde egalisatiereserve, vanwege een positief resultaat bij de provinciale basis-

subsidie (minder kosten voor de uitvoering dan gefinancierd). Per saldo resteert nog een saldo van 

€ 65.146 dat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.  
 

Baten 

Conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 worden de baten onderverdeeld in: 

1 baten uit eigen fondsenwerving,  

2 baten uit acties van derden   

3 subsidies van overheden en  

4 overige baten. 
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Baten eigen fondsenwerving 

Bij de baten uit eigen fondsenwerving zijn naast de bijdrage van Staatsbosbeheer ook projectbijdra-

gen van niet-overheden opgenomen. Deze bedraagt € 30.604 en is 46% hoger dan begroot, maar 

19% lager dan in 2014. De NMU streeft naar een toename van deze opbrengstenpost.  
 

Baten uit acties van derden 

Bij baten uit acties van derden zijn opgenomen alle inkomsten die verkregen zijn via de Stichting De 

Natuur en Milieufederaties (NMF). De NMF fungeert als indirecte fondsenwerver voor de NMU. Vol-

gens opgave van NMF was de financiering via deze bron in 2015 voor 86,0% afkomstig van de Natio-

nale Postcodeloterij (in 2014 was dit 95,6%), de rest is afkomstig van subsidies van overheden en 

anderen.  

Naast de vaste bijdrage van de NMF van € 118.000 voert de NMU ook projecten uit in samenwerking 

met andere federaties. Deze werkzaamheden waren in 2015 goed voor een opbrengst van € 72.291, 

dat is driemaal zoveel als begroot en 65% meer dan in 2014.  

Een groot project voor de NMU was ‘de Nacht van de nacht’ waarvan de NMU projectleider was. De 

opbrengst hiervan was € 32.791, waarvan € 10.573 voor de een-op-een vergoede materiaalkosten. 

Een ander groot project was ‘Kleur je gemeente groen’ (€ 13.920). Daarnaast was er een aantal klei-

nere projecten, zie hiervoor Bijlage 1. Verder is extra tijd gestoken in het voorzitterschap van de NMF 

en de coördinatie van het beleidsterrein Energie. 

Ook de vaste bijdrage van Natuurmonumenten en Utrechts Landschap zijn opgenomen onder Baten 

uit acties van derden. 
 

Subsidies van overheden 

Bij de subsidies van overheden zijn naast de reguliere basissubsidie van de Provincie Utrecht ook de 

projectsubsidies van de Provincie Utrecht en van andere overheden apart opgenomen. Beide zijn 

uitgesplitst naar projectsubsidies en dienstverlening. Bij dienstverleningsprojecten is er sprake van 

een opdracht. 

Van de projecten van overheden was in 2015 39% een subsidie (2014: 31%) en 61% een opdracht 

(2014: 69%). Er zijn meer (+46%) projectbijdragen van de Provincie gerealiseerd dan begroot. Tegen-

over de begrote opbrengst van € 125.000 is € 222.754 gerealiseerd. De toename t.o.v. 2014 is 43%. 

Grote projecten waren Utrecht 2040 (€ 67.257), het programma Duurzaam Door (€ 112.670) en het 

project Van stroomversnelling tot waterval (€ 22.768). Zie voor een opsomming van de projecten Bij-

lage 2. 

De projecten van andere overheden resulteerden in een opbrengst van € 209.009, ongeveer evenveel 

als begroot en 37% meer dan in 2014. Grote projecten waren Buurtmobiliteit (€ 57.651), EnergyX 

(€ 31.441) en Lokale initiatieven, een opdracht van U-thuis (€ 34.519). Zie voor een overzicht van al 

deze projecten Bijlage 2. 
 

Overige baten 

Onder overige baten zijn o.a. opgenomen twee bijdragen aan de campagne Gezond op Pad (€ 600) 

en een bijdrage van de provincie voor een bijeenkomst (€ 325). Daarnaast bevat deze post het saldo 

van de baten en lasten voorgaande jaren, waaronder een BTW-suppletie (€ 669). 
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Lasten 
 

Doelbesteding 

In onderstaande grafiek is zichtbaar, dat er in 2015 een groei te zien is van activiteiten binnen de the-

ma’s ‘Energie en grondstoffen’ en ‘Natuur en landschap’. Rondom ‘Duurzame stad’ zijn minder pro-

jecten uitgevoerd. Dit komt mede door de beschikbaarheid van middelen bij de opdrachtgevers voor 

deze doelstellingen. 

 

 

 

Werving baten 

In het kader van de verslaggevingsrichtlijn is in de Staat van Baten en Lasten een aparte kostenpost 

“Werving baten” opgenomen. Deze post bestaat uit een toegerekend deel van de totale kosten eigen 

organisatie op basis van de urenbesteding van de medewerkers aan projectacquisitie.  

Werving baten is weer onderverdeeld in “kosten verwerving van projectsubsidies” en “kosten voor 

eigen fondsenwerving”, op basis van urenbesteding aan acquisitie voor respectievelijk projecten die 

door overheden zijn gefinancierd en projecten die uit eigen fondsenwerving zijn gefinancierd.  

In 2015 is de definitie van acquisitie aangepast. Hierdoor stijgt het percentage kosten eigen fondsen-

werving en kosten verwerving projectsubsidies. De vergelijkende cijfers van 2014 zijn aangepast aan 

de nieuwe berekening. 

De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen 12,3% (2014: 26,5%) van de baten uit eigen fond-

senwerving. De kosten verwerving subsidies overheden bedroegen in 2015 volgens deze berekening 

6,1% van de subsidiebaten (2014: 10,0%). Het beleid van de NMU is om deze kosten beperkt te hou-

den tot max. 10% van de betreffende projectsubsidiebaten.  

De besteding aan de gezamenlijke doelstellingen bedroeg 88,2% (2014: 89,6%) van de totale baten 

van de NMU in 2015, en 94,6% van de totale lasten van 2015 (2014: 91,3%). 
 

De kosten van de organisatie waren € 12.000 (-1,5%) lager dan begroot en € 12.500 (-2%) lager dan 

2014. Een beknopte verklaring: 
 

De personeelskosten zijn ongeveer gelijk aan begroting en 2% hoger dan 2014.  
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Binnen de personeelskosten zijn de kosten van zzp’ers (€ 22.211) veel hoger dan begroot (€ 4.500) 

Hier staan echter projectopbrengsten tegenover. De NMU werkt met een flexibele schil om goed in te 

kunnen spelen op projectkansen. 

Binnen de personeelskosten zijn o.a. de salariskosten (-1%) en de kosten van scholing (-€ 9.000) 

lager dan begroot. Verwacht wordt dat in 2016 de kosten van scholing flink zullen stijgen. 
 

Met name de kantoorkosten zijn lager dan begroot (-25%) en dan 2014 (-22%). Hier zijn de meest 

opvallende verschillen: 

– Het totaal van de kosten t.b.v. communicatie is ruim € 7.000 (-55%) lager dan begroot. Met na-

me de campagnekosten zijn laag. Dit komt doordat regelmatig het uitzenden van filmpjes tegen 

een laag tarief worden ingekocht en ze worden zelf gemaakt. 

– Voor een aantal posten zoals congressen en symposia en procedurekosten was de begroting te 

hoog. 

– De advieskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de adviezen m.b.t. de keuze voor een 

nieuwe pensioenverzekeraar. 

De hogere administratie- en algemene kosten zijn eenmalig en worden veroorzaakt door de perio-

dieke CBF toets. 
  

Beheer en administratie 

De kosten voor Beheer en Administratie moeten apart gedefinieerd en verantwoord worden. Vanaf 

2008 hanteren de twaalf samenwerkende provinciale milieufederaties voor het inzichtelijk maken van 

deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 

650 voor Kosten Beheer en Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De 

kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de bestedingen, 

maar worden in de staat van baten en lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen. Deze orga-

nisatiekosten staan immers in hun geheel ten dienste van de inhoudelijke doelstellingen. In het najaar 

van 2011 hebben de federaties afgesproken tot verdere uniformering van de berekeningswijze rond 

de B&A kosten en er wordt naar gestreefd de B&A kosten beperkt te houden tot maximaal 20%. De 

kosten die binnen deze doelstellingen tot Beheer en Administratie kunnen worden gerekend zijn op-

genomen in de toelichting op de bestedingen. In 2015 bedroegen deze kosten € 137.951 ofwel 14,5% 

van de totale baten (2014: 15,9%). 
  

Resultaatbestemming 

Het jaar is met een positief saldo van € 66.722 afgesloten. Een klein deel (€ 1.576) wordt toegevoegd 

aan de opgebouwde egalisatiereserve, vanwege een positief resultaat bij de provinciale basissubsidie. 

De Provincie Utrecht stelt als voorwaarde dat de reservevorming van subsidiënten niet meer dan 10% 

van de basissubsidie mag bedragen. Met de Provincie Utrecht is daarom afgesproken om in de 

(uren)boekhouding een scheiding aan te brengen tussen de activiteiten die worden gefinancierd vanuit 

de provinciale basissubsidie (de basistaken) en activiteiten die d.m.v. projectsubsidies en andere bij-

dragen worden gefinancierd. Zo kan bepaald worden of een positief saldo is toe te schrijven aan de 

basissubsidie van de provincie of aan andere bronnen. Zie ook bijlagen 3 en 4.  
 

Het saldo van € 65.146 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De NMU streeft naar een con-

tinuïteitsreserve van minimaal een halve jaaromzet (€ 469.000, het gemiddelde over de laatste drie 

jaar). Dit vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers, fluctuatie in projectinkomsten 
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en als achtergronddekking bij het nemen van risicovolle beslissingen. Door deze toevoeging komt de 

continuïteitsreserve op € 380.798, dat is 81% van de gewenste reserve. 
 

De NMU heeft als beleid om niet te beleggen. Het vermogen is ondergebracht op drie spaarrekenin-

gen waaraan geen vermogensrisico’s zijn verbonden. 
 

Nationale Postcode Loterij schenkt 2,25 miljoen euro aan De Natuur en Milieufederaties 

27/01/2015 – Er gaat dit jaar een recordbedrag van ruim 312 miljoen euro naar goede doelen op het 

gebied van mens en natuur in binnen- en buitenland. Dit maakte de Postcode Loterij bekend tijdens 

het jaarlijkse Goed Geld Gala. Voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en Milieufederaties bedank-

te de deelnemers voor hun bijdrage van 2,25 miljoen euro aan het werk van de NMF’s. Bijna honderd 

goede doelen ontvangen dit jaar een schenking van de Postcode Loterij. Tijdens het jaarlijkse Goed 

Geld Gala in het DeLaMar Theater in Amsterdam, maakte de loterij bekend dat zij dit jaar een record-

bedrag van ruim 312 miljoen euro doneert aan al deze goede doelen die werkzaam zijn op het gebied 

van mens en natuur in binnen- en buitenland. De Natuur en Milieufederaties ontvangen 2,25 miljoen 

euro. ‘De Natuur en Milieufederaties zijn ontzettend blij met de bijdrage van de Postcode Loterij voor 

ons werk aan een mooi en duurzaam Nederland,’ aldus voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en 

Milieufederaties. ‘Deelnemers van de loterij bedankt!’ 

 

 
 

Foto: Sonja Sars (secretaris van De Natuur en Milieufederaties), Michiel Verboven (Managing Director 

van de Nationale Postcode Loterij), Corinne Ellemeet (netwerkdirecteur van De Natuur en Milieufede-

raties) en Joris Hogenboom (voorzitter van De Natuur en Milieufederaties). Foto: Roy Beusker Foto-

grafie 
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OVERIGE ORGANISATORISCHE ZAKEN 

2015 was voor de NMU-organisatie een stabiel jaar. Er waren twee personele wisselingen door het 

vertrek van de medewerker Financiën en de medewerker Ruimtelijke Ordening. Alle vacatures zijn 

snel en goed ingevuld. Het werken met een flexibele schil van tijdelijke medewerkers bevalt nog 

steeds goed, hoewel het wel lastiger wordt met de nieuwe flexwet. In de flexibele schil waren afgelo-

pen jaar in diverse projecten vier tijdelijke medewerkers actief. Ook zijn gedurende het jaar acht stagi-

aires, een vrijwilliger en diverse studentengroepen aan de slag geweest. 
 

De directeur van de NMU was in 2015 tevens voorzitter van het landelijke samenwerkingsverband en 

het Algemeen Bestuur van de natuur- en milieufederaties (NMF’s). De adjunct-directeur vertegen-

woordigde de NMU in het Algemeen Bestuur van de NMF’s. Verder leverde de NMU vier projectlei-

ders aan de NMF’s, namelijk de projectleider Nacht van de Nacht, de projectmedewerker Kleur je 

gemeente Groen, de projectmedewerker Groene daken en de projectmedewerker duurzame sportvel-

den.  
 

Directie en raad van toezicht   

De directie vormt het bestuur van de Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijk-

se) leiding en de uitvoering van programma’s en activiteiten van de NMU. De directie is verantwoorde-

lijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten en bestaat uit een directeur en een 

adjunct-directeur met een onderlinge taakverdeling t.a.v. de dagelijkse leiding, onder eindverantwoor-

delijkheid van de directeur. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde 

tijd.  
 

De directie heeft in 2015 twee reguliere gesprekken gevoerd met het provinciebestuur, waar onder 

meer de evaluatie van de NMU en het activiteitenplan waarop de jaarlijkse provinciale subsidie wordt 

gegeven op de agenda stonden. Ook is gesproken over het nieuwe provinciale programma naar aan-

leiding van de coalitieonderhandelingen,  Netwerk Utrecht 2040 en specifieke ontwikkelingen in de 

lopende projecten.  
 

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op: 

– de algemene gang van zaken binnen de stichting; 

– het door de Directie gevoerde beleid en beheer; 

– het toezicht op het functioneren van de Directie.  
 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf personen. De leden worden door 

de RvT zelf benoemd, voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maxi-

maal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. De leden van Raad van Toe-

zicht en Raad van Advies ontvangen geen bezoldiging.  
 

Bezoldiging directie 

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte 

van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactuali-

seerd. In 2013 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid 

en de vaststelling van de beloning wordt aangesloten bij het karakter van de stichting. Deze is ook in 

overeenstemming met evt. wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. De stichting voldoet aan 
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de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Voor de 

specificatie van de beloning topfunctionarissen zie bladzijde 47. 
 
 

Aan de leden van de directie, Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn geen leningen, voorschot-

ten en garanties verstrekt. De leden van directie en Raad van Toezicht hebben allen een verklaring 

ondertekend dat zij geen andere onverenigbare nevenfuncties vervullen of een onderlinge (fami-

lie)relatie hebben.  
 
Door hen opgegeven relevante (neven-) functies: 
 

Joris Hogenboom Voorzitter van het bestuur van de Natuur en Milieufederaties 

Bestuurslid Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, lid DB gebiedscom-

missie,  

   Voorzitter stuurgroep Energieneutrale melkveehouderij 

   Bestuurslid Gebiedsraad van de coöperatie O-gen (Utrecht oost) 

   Lid Provinciale Commissie Leefomgeving provincie Utrecht 

   Lid Raad van Advies Vallei Boert Bewust 

Josja Veraart  Lid curriculumcommissie opleiding Future Planet Studies UVA 

   Klankbord Initiatief Bewust Bodemgebruik 

Erik Wagener:  Directeur waterkwantiteit Waterschap Groot Salland 

Vice-voorzitter landelijk bestuur Fietsersbond 

Arthur van Mansvelt Sustainability analyst bij Triodos Bank 

Martien Das:  Adviseur lokaal klimaatbeleid en duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat 

Coördinator MyWheels deelauto’s in Bunnik (onbezoldigd) 

   Lid bestuur Groen Links afdeling Bunnik 

Gonda Laporte:  Manager bij het ministerie van Economische Zaken 

Bestuurslid Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) 

Bestuurslid Stichting Fonds Natuuronderzoek (FONA) 

Bestuurslid Stichting Beheer Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) 

Lid van de deelgebiedscommissie Heel de Heuvelrug van de Provincie 

Utrecht en Vervangend lid van de gebiedscommissie Utrecht-Oost 

Benno Oosterom:          Founder DODUVA ontwikkeling en advies 

Lid comité Vondelparc Energiepositief te Utrecht 

                                    Voorzitter stuurgroep Lenteakkoord 

Voorzitter college van kerkrentmeesters van de PNK-wijkgemeente  

Jacobikerk te Utrecht 

Paul van Ruiten  Directeur Milieu en Duurzaamheid bij TNO 

Raad van Advies USI (Utrecht Sustainability Institute) 

Stuurgroep CASTEL (Centre for alligned studies for earth and life sciences) 

Werkgroep Duurzaamheid ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte 

Marianne Kallen-Morren Plv. voorzitter klachtencommissie Landelijke Eenheid Nationale Politie 

   Vice-voorzitter bestuur Mezzo 

   voorzitter van de Raad van Toezicht van Dedicon 

Jacomijn Pluimers Campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie 

   Lid Milieugroep Bunnik 
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Olav-Jan van Gerwen Sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, Planbu-

reau voor de Leefomgeving 

 Lid IVN afdeling Amersfoort 
 

Verslag Raad van Toezicht en Raad van Advies 

Raad van Toezicht 

De RvT bestond in 2015 uit gemiddeld acht leden. Gedurende het jaar is er een aantal wisselingen 

geweest, omdat een aantal leden aan het einde van hun zittingstermijn zaten. Afgetreden zijn: Martien 

Das en Gonda Laporte per juni 2015. Herbert Korbee is per 9 december afgetreden. Aan het einde 

van 2015 heeft de voorzitter, Erik Wagener, aangekondigd te zullen aftreden, zodra er een geschikte 

opvolger zou zijn. De RvT heeft een profiel vastgesteld en Joris Hogenboom en Marianne Kallen heb-

ben gesprekken gevoerd met de potentiële opvolger. Begin 2016 is Olav-Jan van Gerwen door de 

RvT benoemd als de nieuwe voorzitter.  
 

De leden van de RvT kwamen in 2015 vijf maal bij elkaar in een formele vergadering. De directie be-

reidt de vergaderingen voor en is zelf aanwezig. De RvT wordt elke bijeenkomst geïnformeerd over de 

voortgang van alle werkzaamheden van de NMU. De voortgangsberichten maken hier onderdeel van 

uit, maar ook presentaties door NMU-medewerkers. Elke vier maanden krijgt de RvT een financiële 

tussenrapportage. Diverse formele zaken zijn aan de RvT ter goedkeuring voorgelegd, waaronder de 

jaarrekening 2014, welke in april 2015 is goedgekeurd. De begroting en het werkplan van 2016 zijn in 

december goedgekeurd. Naast de toezichthoudende taken heeft de RvT een adviserende rol richting 

de directie. De RvT heeft geadviseerd over de Evaluatie NMU en over de projecten: EnergyX: ener-

giebesparing bij studenten in Utrecht, ontwikkelingen rondom windenergie binnen de Provincie Utrecht 

en rollen en positie NMU, Circulaire economie (excursie), buurtmobiliteit en de CO2 bank. 
 

Raad van Advies 

De voorzitter van de RvT is aanwezig geweest bij 1 vergadering van de Raad van Advies van de 

NMU. Hierin zitten voor een belangrijk deel vertegenwoordigers van het netwerk van lokale natuur- en 

milieuorganisaties. Verder komt een aantal leden vanuit maatschappelijke organisaties en anderen 

vanuit bedrijven die actief zijn op het werkveld van de NMU. De Raad van Advies vergaderde in 2015 

drie maal en adviseerde de directie en RvT op de volgende thema’s: de evaluatie NMU (katalysator rol 

en financiële onafhankelijkheid), excursie Circulaire economie, duurzame boer en voetafdruk. 
 

Vooruitblik 2016 en verder 

In 2016 bouwt de NMU de campagnes en campagnematige manier van werken verder uit die in 2015 

zijn gestart. Deze focus is ook omschreven in het werkplan dat afgelopen december is vastgesteld. Dit 

betekent dat we onze activiteiten en communicatie clusteren rond de campagnes ‘Duurzame Boeren’ 

en ‘Gezond op pad’. Deze manier van werken vergrootte onze zichtbaarheid. Ook leverde het ons 

nieuwe samenwerkingen op met organisaties en gemeenten die hun project binnen onze meerjaren-

campagnes brachten. We hebben ons duidelijker gepositioneerd in de regio rondom deze thema’s, bij 

zowel (vak)pers, publiek als politiek. Komend jaar voegen we een campagne toe met een focus op het 

thema energie. 

Met ingang van 2017wil  de provincie de subsidieverlening gaan inrichten volgens een meerjarenpro-

gramma. We zullen daar in 2016 in overleg met de provincie invulling aan geven. Verder wil de NMU 

in 2016 een volgende stap zetten in onze community-building, waarbij we supporters voor een groen 

en duurzaam Utrecht (nog) actiever gaan betrekken bij ons werk.   
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1.2 Verantwoordingsverklaring 2015 Stichting Natuur en Milieufederatie 
Utrecht 

De leden van de directie en de Raad van Toezicht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

onderschrijven de volgende principes: 
 

1 Binnen de NMU wordt de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het 

kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ en 

van de dagelijkse leiding over de organisatie. 
 

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

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 
 

3 De NMU streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de in-

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

In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de NMU in 2015 invulling gaf 

aan deze principes. 
 

Ad 1. Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

Bij de NMU is de uitvoering van het beleid gescheiden van het  toezicht houden. Deze scheiding is 

geregeld in de statuten van 28 februari 2006 waarin is vastgelegd dat de NMU twee bestuurlijke orga-

nen kent waarbij de Directie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en de Raad van 

Toezicht (RvT) voor het toezicht.  
 

De RvT bestaat uit 5 tot 11 personen uit verschillende deelgebieden van natuur en milieu met uiteen-

lopende vaardigheden en competenties. Tenminste één keer per jaar wordt het eigen functioneren 

besproken. De RvT komt minimaal 5 keer per jaar bijeen over alle relevante financiële- en beleidsza-

ken. Zij besluit over alle meerjarenbeleidsplannen en (jaar)werkplannen. Conform de statuten van de 

NMU is het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar met de functie van lid van de directie of werkne-

mer van de stichting. De RvT voorziet zelf in zijn vacatures. Conform de statuten van de NMU worden 

de leden van de directie benoemd door de RvT. De taken en bevoegdheden van de directie, en de 

onderlinge taakverdeling binnen de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van 16 juni 2010. De 

directie legt verantwoording af aan de RvT. 
 

Ad 2. Optimale besteding van de financiële middelen 

De NMU is in staat om vooraf aan te geven met welke inzet van mensen en middelen welk resultaat 

kan worden bereikt en om daarover na uitvoering van activiteiten gestructureerd verantwoording af te 

leggen. Alle beleidsmatige en projectmatige activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstel-

lingen van de NMU. De directie houdt toezicht op de ureninzet via de urenregistratie en stuurt mede-

werkers aan op de gestelde doelen. Bestedingen, zowel financieel als in tijd, behoeven altijd fiattering 

door de directie.  
 

De Raad van Toezicht wordt tenminste 2 x per jaar tussentijds op de hoogte gesteld van de financiële 

voortgang viermaandsoverzichten). De begroting en jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld door de 

RvT. In 2015 werd het jaarverslag 2014 (inclusief jaarrekening met bijbehorende accountantsverkla-

ring) in de vergadering van 15-04-2015 vastgesteld. In de vergadering van 09-12-2015 werd het werk-
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plan en begroting 2015 vastgesteld. Daarnaast worden de leden van de RvT voorafgaand aan de 

vergaderingen (5x in 2015) d.m.v. voortgangsberichten op de hoogte gebracht van de stand van za-

ken m.b.t. de uitvoering van het beleid, van knelpunten en bijstellingen. Deze voortgangsberichten 

worden op de RvT-vergaderingen besproken. 

 

Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

De NMU investeert goed in haar netwerk en streeft daarin naar optimale relaties met belanghebben-

den. Reguliere overleggen met de diverse gremia dragen hieraan bij. Minimaal twee keer per jaar 

vindt een bestuurlijk overleg plaats met de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie. Reguliere 

bestuurlijke gesprekken vinden onder andere plaats in het Oostbroek-verband, de Natuur en Milieufe-

deraties en de Groene 11 van landelijke milieuorganisaties. Naast deze reguliere verbanden vinden 

diverse overleggen plaats met ambtelijke directieleden en bestuurders van onder meer KvK en LTO, 

RWS, gemeenten en ondernemers. 
 

Vele lokale natuur- en milieugroepen en veel groene bewoners in de provincie Utrecht erkennen de 

NMU als vaandeldrager. Een aantal leden van deze groepen is vertegenwoordigd in de Raad van 

Advies, alsmede andere stakeholders van bedrijven of kennisinstellingen. Ook buiten deze formele 

structuur spant de NMU zich in om goede banden te onderhouden met de lokale achterban, bijvoor-

beeld via het Adviespunt Ruimte waar mensen terecht kunnen, door bijeenkomsten voor hen te orga-

niseren of hen meer intensief te ondersteunen bij activiteiten naar aanleiding van ruimtelijke ontwikke-

lingen.  
 

Voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de provincie Utrecht vervult de NMU een 

coördinerende rol. Hiervoor ontvangt de NMU van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse 

bijdrage. De werkzaamheden worden besproken op het directeurenoverleg en in bilateraal overleg 

met de afzonderlijke organisaties. 
 

In 2015 heeft de NMU nagedacht over en gewerkt aan een systematische manier om haar netwerken 

op te bouwen en op de juiste manier te bedienen. Hierin is onderscheid gemaakt in het professionele 

netwerk, in collectieve bewonersgroepen en –initiatieven en individuele groene Utrechters die het 

werk van de NMU een warm hart toe dragen. De ontwikkelde communicatiestrategie, gebaseerd op 

een campagnematige manier van werken, speelt hierop in. Uitgangspunt is de cross-mediale manier 

van werken. Hierin worden de diverse media in samenhang ingezet. Per doelgroep is gekeken welk 

middel het meest geschikt is om de doelgroep te bedienen (zoals nieuwsbrief, facebook, twitter, web-

site etc.). Geïnteresseerden kunnen zich zelf voor de diverse media aanmelden, zoals voor de maan-

delijkse nieuwsbrief of voor facebook. Vervolgens wordt structureel gekeken hoe individuen en groe-

pen die zich aan de NMU verbinden, dikwijls via een specifiek thema, ook breder en actiever betrok-

ken kunnen worden.  
 

De NMU heeft vanaf juni 2005 een klachtenprocedure, maar daarvan is tot op heden nog geen ge-

bruik gemaakt. 
 

Utrecht, april  2016 
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1.3 Begroting 2016 

 

BEGROTING 2016        

  Begroot  Realisatie  Begroot  

  2016  2015  2015  

  €  €  €  

BATEN        

        

Baten uit eigen fondsenwerving  22.200  36.579  27.590  

Baten uit acties van derden  179.960  205.291  156.900  

Subsidies en Dienstverlening overheden:        

  Provinciale basissubsidie  297.303  297.303        297.303   

  Projectsubsidies en dienstverlening overheden  344.937  431.762        336.290   

Rentebaten en baten uit beleggingen  2.500  2.529             1.500   

Overige baten  3.000  2.901                      -   

         

Som der baten  849.900  976.365        819.583   

  -                        -   

LASTEN        

        

Besteed aan doelstellingen        

Energie en grondstoffen 48% 402.148  438.223        355.545   

Natuur en Landschap 32% 262.194  230.368        209.281   

Duurzame Mobiliteit 10% 84.509  137.200           90.290   

Duurzame Landbouw 4% 35.838  39.978           56.147   

Duurzame Stad 4% 34.211  15.132           31.048   
        

Totaal besteed aan doelstellingen  818.900  860.901        742.311   

        

Werving baten 2% 16.000  48.743           62.272   
Beheer en administratie  -  -                      -   

  834.900  909.643        804.583   

Som der lasten        

        

Resultaat  15.000  66.722           15.000   

        

Resultaatbestemming        

toevoeging / onttrekking aan reserves 15.000  66.722  15.000  
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1.4 Jaarrekening 2015 

 
 
 

Jaarrekening 2015 

- Balans 

- Staat van Baten en Lasten 

- Toelichting 
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1.4.1 balans per 31 december 2015 
 

(na resultaatbestemming)      

      

      

      

 31-12-2015   31-12-2014  

Activa €   €  

      

      

Vorderingen en overlopende activa      

Debiteuren 15.117   3.858  

Overige vorderingen en overlopende activa 303.204   143.337  

  318.320   147.195 

Liquide middelen  280.012   398.011 
      

  598.332   545.206 

      

      

      

      

      

      

 31-12-2015   31-12-2014  

Passiva €   €  

      

      

Reserves en Fondsen      

Stichtingskapitaal 2.269   2.269  

Egalisatiereserve 10.934   9.358  

Continuïteitsreserve 380.798   315.652  

  394.000   327.279 

      

      

Kortlopende schulden:     - 

Crediteuren 36.984   14.671  

Belastingen en premies soc. verzekering 30.144   30.108  

Overige schulden en overlopende passiva 137.204   173.149  

  204.332   217.928 
      

  598.332   545.206 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

37   |    

1.4.2 Staat van baten en lasten over 2015 
 

  Realisatie  Begroot  Realisatie 

  2015  2015  2014 

  €  €  € 

BATEN       

Baten uit eigen fondsenwerving  36.579  27.590  43.730 

Baten uit acties van derden  205.291  156.900  176.903 

Subsidies  van overheden       

  Provinciale basissubsidie  297.303  297.303  297.303 

  Projectsubsidies overheden  169.894  108.082  97.000 

  Dienstverlening overheden  261.869  228.208  218.072 

Rentebaten en baten uit beleggingen  2.529  1.500  2.398 

Overige baten  2.901  -  16.264 

  976.365  819.583  851.670 

Som der baten       

       

LASTEN       

Besteed aan doelstellingen       

Energie en Grondstoffen (EG)       

directe projectkosten  72.629  1.197  13.440 

kosten eigen organisatie  365.594  354.348  343.742 

       

Natuur en Landschap (NL)       

Directe projectkosten  14.435  705  2.811 

Kosten eigen organisatie  215.933  208.576  177.077 

       

Duurzame Mobiliteit (DM)       

Directe projectkosten  32.453  304  15.841 

Kosten eigen organisatie  104.747  89.986  125.699 

       

Duurzame Landbouw (DL)       

directe projectkosten  -  189  - 

kosten eigen organisatie  39.978  55.958  31.610 

       

Duurzame Stad (DS)       

directe projectkosten  -  105  1.283 

kosten eigen organisatie  15.132  30.943 
 

 51.485 

       

Totaal besteed aan doelstellingen  860.901  742.311  762.987 

       

Werving baten       

kosten eigen fondsenwerving  4.504  -  15.383 

kosten verkrijging projectsubsidies     44.239  62.272  57.628 

  48.743  62.272  73.011 

Beheer en administratie*)  -  -  - 

Som der lasten  909.643  804.583  835.998 
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Resultaat  66.722  15.000  15.672 

       

Resultaatbestemming       

  Opbouw egalisatiereserve  1.576    (9.850) 

       

  Mutatie continuïteitsreserve  65.146  15.000  25.522 

       

 
*) De stichting Natuur- en milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een 
uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten 
Beheer en Administratie van de Vereniging. Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor be-
heer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de bijlage "Toelichting lastenverdeling", maar 
worden in de "staat van baten en lasten" volledig toegerekend aan de doelstellingen. 
 
 

1.4.3 Kasstroomoverzicht 
 

      

      

      

 2015   2014  

Kasstroom uit operationele activiteiten:                   €                  €  

 
Resultaat 66.722   15.672  

      

Aanpassingen voor:      

Mutatie voorziening      

Mutatie vorderingen (171.125)   29.500  

Mutatie kortlopende schulden (13.596)   (22.939)  

  (117.999)   22.233 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

      

Netto kasstroom:  (117.999)   22.233 

      

      

Mutatie geldmiddelen  (117.999)   22.233 

      

      

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.   
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1.4.4 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 41177152. 
 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het overschot/tekort vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening 

voor oninbaarheid. 
 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (RJ 650). 
 

Grondslagen van resultaatbepaling 
 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Onder de categorieën donaties/giften van particulieren en bedrijven en jaarlijkse bijdragen aangeslo-

ten organisaties worden gelden verantwoord die door de gever vrijwillig zijn afgestaan en geen (even-

redige) tegenprestatie vormen voor geleverde goederen en of diensten. Deze gelden worden door-

gaans verantwoord op basis van ontvangst (kasstelsel). 

Daarnaast vallen ook projectsubsidies van niet-overheden onder baten uit eigen fondsenwerving. De-

ze bedragen worden verantwoord op basis van de bestedingen (uren en materialen) aan de betreffen-

de projecten. De bijdragen in natura worden gewaardeerd op reële waarde.  
De kosten voor eigen fondsenwerving worden verantwoord onder de post “werving baten”. 
 

Baten uit acties van derden 

De bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen e.d. en/of andere fondsenwervende instel-

lingen worden verantwoord onder deze categorie. In het geval van de Natuur en Milieufederatie 

Utrecht (NMU) gaat het om gelden van de Nationale Postcodeloterij via Stichting De Natuur en Milieu-

federaties (NMF). Eventuele hiermee samenhangende verwervingskosten komen voor rekening van 

NMF.  

Een groot deel van de bijdrage van NMF aan de NMU wordt toegekend in de vorm van projectsubsi-

dies, waaraan aanvullende subsidievoorwaarden verbonden zijn. Deze projectbijdragen worden ver-

antwoord op basis van bestedingen (uren en materiaalkosten). 
 

Subsidies overheden 

Onder deze categorie worden subsidies van overheden verantwoord. Hieronder vallen de provinciale 

basissubsidie en projectsubsidies van de Provincie en van andere overheden. Onder projectsubsidies 

zijn te verstaan: bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de kosten van de eigen 

organisatie en materiaalkosten voor een bepaald project. 
 
Overige baten 

Deze baten betreffen met name niet voorziene extra toekenningen voor projecten uit voorgaande ja-

ren, alsmede enkele bijdragen voor de campagne.  
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Bestedingen 

Onder de bestedingen worden, per doelstelling, de volgende kosten verantwoord: 

 directe projectkosten; 

 aandeel in de kosten eigen organisatie. 
 

Kosten eigen organisatie 

Onder de kosten eigen organisatie worden de kosten verantwoord van de eigen organisatie (de kos-

ten van bestuur, beheer en uitvoering). Deze kosten worden op basis van het aantal directe uren (pro-

ject- en beleidswerk) verdeeld naar de vijf doelstellingen. In de toelichting op de bestedingen is ook 

een verdeling van de kosten van de eigen organisatie opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met 

de uren die besteed zijn aan de werving van de baten en aan beheer en administratie. 
 

Beheer en administratie 

Voor de post Beheer en Administratie (B&A) hanteren de milieufederaties een uniforme systematiek 

die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administra-

tie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en administratie 

worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de bestedingen. Ze worden in de staat van baten en 

lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.  
 

Tot de directe kosten B&A worden in die toelichting de ingekomen facturen voor administratie (afkom-

stig van het administratie kantoor, de accountant, het CBF, etc.), verzekeringen en bestuurskosten 

gerekend. Op basis van de uren van directie en het secretariaat die in 2015 zijn besteed aan perso-

neels- en organisatiebeleid, RvT, RvA en algemene administratie worden ook naar rato de overige 

kosten van de eigen organisatie toegerekend aan deze post.  
 

Werving baten 

Alle directe kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen, bedrijven of instel-

lingen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als wer-

ving van baten. Op basis van het aantal fte’s dat aan projectacquisitie en -ontwikkeling is besteed, 

worden de kosten eigen organisatie naar rato toegerekend aan deze posten. 
 

Belastingen 

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig. In 2015 is net als in voorgaande jaren een aantal 

projecten gefinancierd door middel van opdrachten, o.a. van de Provincie Utrecht, waarover BTW 

afdracht verschuldigd was. Over de overige activiteiten van de stichting is geen BTW verschuldigd.  

Begin 2014 is er een gesprek geweest met de belastingdienst Regio Utrecht over de interpretatie van 

de BTW plicht bij projecten en over de vooraftrek. Op basis hiervan kan de stichting jaarlijks de vooraf-

trek van de algemene kosten in rekening brengen volgens een bepaald percentage. Dit percentage 

betreft het deel van de opbrengsten waarover BTW wordt afgedragen. Jaarlijks wordt het percentage 

geschat op basis van voorgaande jaren, en bij de jaarrekening wordt het werkelijke percentage bere-

kend. Op grond hiervan wordt een suppletieverzoek ingediend. 
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1.4.5 Toelichting op de balans  
 
     

Activa  31-12-2015  31-12-2014 

  €  € 

Vorderingen     

     

Debiteuren:     

     
Debiteuren diversen  15.117  3.361 

De Natuur en Milieufederaties    328 

Oostbroekorganisaties    169 

  15.117  3.858 

     

Projectsubsidies die betrekking hebben op in 2015 uitgevoerde werkzaamheden, maar nog niet zijn ontvangen  

zijn opgenomen onder de post: ‘Nog te vorderen projectsubsidies’ (zie hieronder)   

     

Overige vorderingen en overlopende activa:  31-12-2015  31-12-2014 

     

Nog te vorderen projectbijdragen De Natuur en Milieufederaties  75.901  35.967 

Nog te vorderen projectbijdragen  Provincie Utrecht  88.567  2.403 

Nog te vorderen projectbijdragen Oostbroekorganisaties  18.760  17.705 

Nog te vorderen projectbijdragen Overige subs.gevers  64.329  39.533 

Provincie Utrecht basissubsidie  -  29.730 

Oostbroekorganisaties algemene bijdrage   20.000  5.000 

Vooruitbetaalde kosten  503  95 

Rek.courant ZwitserLeven inz. pensioenen  20.181  9.031 

Rente  2.529  2.395 

Vergoeding ziektekosten  -  799 

Diversen  12.433  680 

     

  303.204  143.337 

     

Liquide middelen     

  31-12-2015  31-12-2014 

Kasgeld  109  73 

Bank- en girosaldi  279.902  397.938 

     

  280.012  398.011 

     

     

Onderdeel van de liquide middelen is één bankgarantie  van € 11.599,41 gesteld t.b.v. de verhuurder van de 
kantoorruimte.  
Eveneens onderdeel van de liquide middelen is een banksaldo van € 10.859 t.g.v. de CO2-bank. 
Daar tegenover staat een schuld aan de CO2-bank van € 7.759 voor nog uit te voeren werkzaamheden. 
Deze is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

De NMU beschikt bij de ING over een kredietfaciliteit van € 15.000.    
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Vervolg toelichting op de balans     
     

Passiva  31-12-2015  31-12-2014 

               €               € 

Reserves en Fondsen     

     

Reserves     

Stichtingskapitaal: Stand per 31 december  2.269  2.269 

 
     
Egalisatiereserve:     
Stand per 1 januari 2015  9.358  19.208 
Toevoeging uit resultaatbestemming  1.576  9.850- 

Stand per 31 december 2015  10.934  9.358 

     

Continuïteitsreserve:     

Stand per 1 januari 2015  315.652  290.130 

Mutatie uit de resultaatbestemming  65.146  25.522 

Stand per 31 december 2015  380.798  315.652 

     
 
De NMU streeft naar een continuïteitsreserve van minimaal een halve jaaromzet (€ 469.000 – gemiddelde van 
de afgelopen 3 jaar). Dit vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers, fluctuatie in projectin-
komsten en als zekerheid bij het nemen van risicovolle beslissingen.  
 
Kortlopende schulden 
     

Crediteuren  36.984  14.671 

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen:     

BTW afdracht  11.869  12.420 

Afdracht loonheffing  18.275  17.688 

  30.144  30.108 

     
In 2015  werd een aantal projecten gefinancierd via opdrachtverlening. Over deze bedragen was BTW verschul-
digd. 
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Overige schulden en overlopende passiva:     
     

Vakantiegeldverplichting  24.514  23.326 

Verlofurenverplichting  10.401  12.958 

Onderhoudsfonds grondwatermeters  1.278  1.278 

Te betalen kosten mbt jaarrekening   5.986  4.235 

Vooruitontvangen subsidies  77.131  125.779 

Waardeoverdracht pensioenfonds  12.998   

Diversen  4.897  5.574 

  137.204  173.149 

     
In 2015 werden diverse voorschotten ontvangen van o.a. De Natuur en Milieufederaties en de Provincie ten be-
hoeve van projecten die doorlopen in 2015. Deze zijn als Vooruit ontvangen subsidies in de balans opgenomen. 

 
 

Niet in de balans opgenomen rechten 
   De Natuur en Milieufederatie heeft geïnvesteerd in de totstandkoming van de CO2-bank. 

Hiertoe zijn eigen uren ingezet, met de afspraak dat deze uren zullen worden vergoed zodra het resultaat van de CO2-bank 

dit toelaat. 
   Per 31 december 2015 bedraagt het bedrag aan geïnvesteerde uren: 

 
€ 45.618 

 
         

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
  

  
Verzekerde 

 
Jaarbedrag Verplichting vanaf 

 
Termijn Som 

 
2015 31-12-2015 

      Verzekeringsverplichtingen: 
 

€ 
 

€ 
 

      Bestuurdersaansprakelijkheid jan 2015 - dec 2015 1.000.000 
 

367 - 

Brandverzekering aug. 2015 - aug. 2016 45.378 
 

185 121 

Bedrijfsaansprakelijkheid jan 2015 - dec 2015 2.500.000 
 

439 - 

Elektronicaverzekering sep. 2015 - sep. 2016 70.000 
 

179 127 

Rechtsbijstandverzekering juni 2015 - juni 2016 35.000 
 

1.423 628 

Ziekteverzuim No-claimverzekering jan 2015 - dec 2015 524.094 
 

9.115 - 

      

      Dienstverleningsovereenkomsten 
     

      Dienstverleningsovereenkomst 
Arbo nov. 2015 - nov. 2016 n.v.t. 

 
428 358 

Huur kopieermachines  juni 2013 - aug 2018 n.v.t. 
 

5.600 14.958 

Huur bedrijfsruimte  nov 2011 - nov 2016 n.v.t. 
 

48.916 41.009 

Onderhoud automatisering  jan 2015 - dec 2015 n.v.t. 
 

2.723 - 

Back-up abonnement  jan 2015 - dec 2015 n.v.t. 
 

1.493 - 

Relatiebeheersysteem  jan 2015 - dec 2015 n.v.t. 
 

4.425 - 

Telefoonabonnement  nov 2015 - nov 2016 n.v.t. 
 

2.004 1.740 

Onderhoud telefooncentrale  nov 2015 - nov 2016 n.v.t. 
 

272 240 

Beheer pensioenregeling  jan 2015 - jan 2015 n.v.t. 
 

442 - 

Schoonmaak kantoorruimtes  nov 2015 - nov 2016 n.v.t. 
 

2.318 1.944 

      

  

Verplichting vanaf 31-12-2015 61.126 
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1.4.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
      

FONDSENWERVING      

 Realisatie  Begroot  Realisatie 

 2015  2015  2014 

      €       €       € 

      

Baten uit eigen fondsenwerving      

Donaties en giften particulieren 976  1.500  782 

Jaarlijkse bijdragen aangesloten organisaties 5.000  5.200  5.075 

Projectbijdragen van niet-overheden **) 30.604  20.890  37.873 

 36.579  27.590  43.730 

      

      

Baten uit acties van derden      

Bijdrage Nationale Postcode Loterij via NMF       118.000  118.000  118.000 

Stichting De Natuur- en Milieufederaties projectbijdragen  *)       72.291  23.900  43.903 

Jaarlijkse bijdragen aangesloten fondsenw. organisaties 15.000  15.000  15.000 

 205.291  156.900  176.903 

 
In 2015 is 86,0 % van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de  
Nationale Postcode Loterij. In 2014 was dit 95,6 %. 

 

      

      

Subsidies en Dienstverlening overheden                                  

Reguliere Provinciale subsidie                          297.303  297.303  297.303 

Projectsubsidies:  **)      

  Projectsubsidies Provincie Utrecht 76.867  35.970  100.263 

  Dienstverlening Provincie Utrecht 24.007  18.509  41.898 

  Projectsubsidies andere overheden  185.002  192.238  117.809 

  Dienstverlening andere overheden 145.887  89.573  55.101 

 729.065  633.593  612.374 

      

Overige baten en lasten      

Diensten aan derden 925  -   

Rentebaten 2.529  1.500  2.398 

Projectbaten voorgaande jaren     1.108 

Overige baten 1.976    15.156 

 5.430  1.500  18.662 

 
*)    Voor de specificatie van de subsidies van de St De Natuur en Milieufederaties zie bijlage 1. 
**)   Voor de specificatie van deze projectsubsidies zie bijlage 2.  
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 Realisatie  Begroot  Realisatie 

 2015  2015  2014 

Percentage van de baten besteed aan doelstellingen 88,2% 90,6% 89,6% 

Percentage van de lasten besteed aan de doelstellingen 94,6% 92,3% 91,3% 

Percentage kosten eigen fondsenwerving  12,3% 0,0% 26,5% 

Percentage kosten werving subsidies 6,1% 9,8% 10,0% 
 

 
In 2015 is de berekening van de kosten van acquisitie gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de vergelij-
kende cijfers van 2014 aangepast. 
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WNT-verantwoording 2015 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

 
 

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

   bedragen x € 1   

Naam Joris Hogenboom Josja Veraart 
Lot van Hooijdonk 
(2014) 

Functie(s) directeur adjunct directeur adjunct directeur 

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 0,84   

Gewezen topfunctionaris? nee nee 
 

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja   

        

Individueel WNT-maximum           178.000          149.520                    -    

        

Bezoldiging 
   

Beloning             74.721             50.956                    -    

Belastbare onkostenvergoedingen   -   -   -  

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen wg-
deel) 

            12.239               5.594   -  

Subtotaal            86.960            56.550                    -    

        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  -   -   -  

        

Totaal bezoldiging             86.960             56.550                    -    

        

Gegevens 2014       

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 1/1 - 7/5 

Omvang dienstverband 2014 (in fte)  1,0 0,84 0,84 

        

Bezoldiging 2014       

Beloning              69.993             13.567           20.604  

Belastbare onkostenvergoedingen   -   -   -  

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen wg-
deel) 

            12.704               1.217             2.167  

Totaal bezoldiging 2014             82.697             14.784           22.771  

Individueel WNT-maximum 2014           230.474             64.710           67.362  
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Toelichting op het WNT-maximum 
De salarissen van de topfunctionarissen van de NMU vallen ruim onder het maximum van  € 178.000,-, 
zoals gehanteerd wordt in de WNT.  
Daarnaast stelt de NMU momenteel de groep vast waarin zij valt volgens de 'Regeling beloningen di-
recteuren goede doelen' van Goede doelen Nederland. Dit zal in de komende jaarrekening opgenomen 
worden. 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

De leden van de Raad van Toezicht van de NMU ontvangen geen bezoldiging. 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging verstrekt. 

 

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen 
Er zijn geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum 
hebben ontvangen. 
Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 
dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of 
hadden moeten worden. 

 

 

Verdelingsgrondslag kosten eigen organisatie 

 

De kosten eigen organisatie worden op basis van het aantal door medewerkers geschreven directe 
project-  en beleidsuren verdeeld naar de vijf doelstellingen en naar ‘kosten beheer en administratie’ en 
‘werving baten’. 

 
Tot de uren voor de post Beheer en Administratie worden gerekend de uren van directie en secretari-
aat die besteed zijn aan personeels- / organisatiebeleid, Raad van Toezicht en Raad van Advies en 
algemene administratie. 

Tot de directe kosten B&A worden gerekend ingekomen lasten voor administratie (administratie kan-
toor, accountant, CBF, etc.), verzekeringen en bestuurskosten. 

 

Tot de kosten voor werving baten worden gerekend de kosten eigen fondsenwerving (in 2015 geen 
directe kosten) en de kosten verwerving subsidies overheden. 
De kosten van de uren t.b.v. acquisitie en projectontwikkeling van de medewerkers (in 2015 6,4% van 
de kosten eigen organisatie) worden naar rato over beide posten verdeeld op basis van de urenbeste-
ding aan projecten. 
. 
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BESTEDINGEN 

        Doelstellingen   
  

       

 
     

 
   

 
   

      

 
Energie en   Natuur  Duurzame 

 
Duurzame Duurzame Beheer  

 
Eigen  Verkrijging  Realisatie  Begroting  Realisatie 

 
Grond-  En    Land-  &  Fondsen-         

 
stoffen  Landschap  Mobiliteit  bouw Stad Administr  Werving  Subsidies  2015  2015  2014 

Verdelingsgrondslag 
(in percentage) 39,0%  23,0%  11,2%  4,3% 1,6% 14,5%  0,6%  5,8%  100,0%     

Kosten eigen organisatie 
€  €  €  € € €  €  €  €  €   

Salarissen 198.335  117.143  56.825  21.688 8.209 73.593  3.002  29.486  508.282  503.935  455.622 

Sociale lasten 30.945  18.277  8.866  3.384 1.281 11.482  468  4.601  79.305  83.034  85.410 

Pensioenlasten 22.332  13.190  6.398  2.442 924 8.287  338  3.320  57.232  52.834  57.453 

Overige personeelskosten 11.524  6.807  3.302  1.260 477 4.276  174  1.713  29.534  37.350  74.514 

Reis- en verblijfkosten 3.994  2.359  1.144  437 165 1.482  60  594  10.237  8.500  10.272 

Huisvestingskosten 16.046  9.477  4.597  1.755 664 5.954  243  2.385  41.121  43.360  43.884 

Kantoorkosten 14.390  8.499  4.123  1.574 596 5.340  218  2.139  36.879  48.950  47.120 

Bestuurskosten -  -  -  - - 3.610  -  -  3.610  3.700  5.635 

Admin.kst. en alg.kosten -  -  -  - - 23.928  -  -  23.928  20.420  22.712 

Kosten fondsenwerving -  -  -  - - -  -  -  -  -  - 

 
                   

 297.567  175.754  85.256  32.539 12.317 137.951  4.504  44.239  790.126  802.083  802.623 

 
          

 
 
 

   
 

 
 

Verdeling B&A 49,3%  29,1%  14,1%  5,4% 2,0%            

68.027  40.179  19.490  7.439 2.816 (137.951) 
 
          

 
               

    

Directe projectkosten 
72.629  14.435  32.453  - -       119.518  2.500  33.375 

                    

Totale kosten 438.223  230.368  137.200  39.978 
 

15.132 -  4.504  44.239  909.644  804.583  835.998 

       
  

  
  

              

  Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte’s)        
 

   9,1 9,5 9,8 
          

   

 

 

De kosten voor werkveld overstijgende werkzaamheden zijn in dit overzicht naar rato opgenomen onder de vijfdoelstellingen. In het  overzicht op pag. 46 onder-

aan zijn deze kosten wel apart benoemd. 
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1.6 Bijlagen 
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Bijlage 1: NMF projecten 2015 

 

 

 
REALISATIE  BEGROTING 

 
REALISATIE    

 2015 2015 2014   

projectnaam € € €   
      

Nacht van de Nacht coördinatie (PR1506) 32.731     

Nacht v.d. Nacht (Pr1303)  1.900 2.047   

Nieuwe Binding (Pr0904.2)  1.900 1.753   

Voetafdruk 2015 (PR1507) 2.000     

Voedselbos 1.200     

HIER Opgewekt (Pr1204)   4.640   

Plukprijs 500     

Omgevingswet   640   

Green deal Sportvelden (PR1408) 320  887   

Groene Daken (PR1409) 880  960   

Kleur je gemeente groen (PR1505) 13.920     

Green deal autodelen 280     

Zonnecalculator 460 2.600    

Big Jump  1.500 7.410   

      

Algemeen      

Vrij besteedbaar bedrag 118.000 118.000 118.000   

Kopteam Energie - - 9.760   

Voorzitter DB NMF 20.000 16.000 20.000   

Diverse doorberekende kosten   2.416   

SER deelname   800   

      

Totalen 190.291 141.900 169.313   

 
Veel van de bovengenoemde subsidies betreffen projecten die een looptijd hebben van meerdere boekjaren. 
De bovengenoemde bedragen bij realisatie/begroting betreffen dus niet het gehele project. 
In 2015 is 86,0% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de “Nationale 
Postcode Loterij” (2014: 95,6%). 
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Bijlage 2: Niet-NMF-projecten  2015  
 REALISATIE BEGROTING REALISATIE 

 2015 2015 2014 

Projectnaam        €        €        € 

Projectsubsidies Provincie Utrecht    

Duurzame energie in Utrecht West   3.841 

Commissie leefomgeving 316 600 633 

Van stroomversnelling tot waterval 22.768 14.577 31.300 

Utrecht 2040 67.257 35.970 100.263 

Programma Duurzaam Door *) 112.670 68.700 16.924 

Provinciale Zonnekaart 10.133 5.696 2.403 

Grootschalige zonneparken 9.610   

    

*) Zie voor uitsplitsing bijlage 2a. 222.754 125.543 155.364 

    

Projectsubsidies andere overheden    

Thermometers   1.501 

Ronde tafel financieringsconstructies 11.069 9.460 8.014 

Zuinige Waarden   10.749 

Energiebesparing in de zorg 8.214 1.780 17.398 

Gedragscampagne Gemeente Utrecht   2.173 

Op de Kaart (Gem UH) 4.100  3.000 

Tijdelijke Natuur   445 

Buurtmobiliteit 57.651 63.030 77.760 

Hoogspringers 11.403 6.750 6.107 

Utrechters samen naar energieneutraal 6.510 3.994 7.230 

EnergyX (excl.bedrag in Duurzaam Door) 31.441 19.775 11.371 

MVO loont 6.427 5.055 6.550 

U-thuis VVE-s 2.344   

U-thuis lokale initiatieven 34.319   

Ronde Venen zonnepanelen 5.850   

Duurzaamheidsplan Soest 14.660   

Lekker lopen fijn fietsen 9.810   

Versnelling grootschalige zon 5.210   

Nog te acquireren projecten  100.903  

    

 209.009 210.747 152.297 

    

Projectsubsidies(eigen fw)/ niet-overheden    

Samenwerking groene Planologie 15.504 15.500 12.479 

Natuur in de stadsrand   2.605 

Energiefonds/CO2bank 255 4.500 3.890 

A12-stakeholders analyse   10.621 

Lange Steeg   4.000 

Groen aan de Buurt 988 890 4.110 

Efro aanvraag NOM 7.298   

Ring-ring app 6.558   

Diversen doorberekend   169 

 30.604 20.890 37.873 
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Bijlage 2b: Uitsplitsing programma Duurzaam Door 

 
   

 

 
 REALISATIE  

 
BEGROTING 

 

 
REALISATIE  

 NOG TE 

BESTEDEN  

 
2015 

 
2015 

 
2014 2016 

projectnaam € 
 

€ 
 

€ € 

      
 

      
 

Programma Duurzaam Door 

     
 

Duurzaam Door coördinatie 6.786 
 

12.460 
 

16.925 5.991 

Energieke Samenleving DD2 coördinatie 3.420 
 

- 
  

3.420 

Energiebesparing bestaande bouw DD3 2.670 
 

23.850 
  

 

Circulaire Economie DD4 5.324 
 

17.100 
  

3.273 

Communicatie + materiaal DD 449 
 

- 
  

 

Servicepunt Energie Lokaal Utrecht 11.260 
 

8.900 
  

 

Zorg voor energiebesparing DD3 11.610 
 

- 
  

2.460 

EnergyX binnen DD 6.390 
 

6.390 
 

-  

Huis aan huis krant 1.170 
 

- 
  

 

MKB project DD3 630 
 

- 
  

6.504 

Circulaire inkopen DD4 9.090 
 

- 
  

10.364 
Circulair inrichten DD4 gedelegeerd vanuit 
gem. Amersfoort 17.600 

 
- 

  
 

Changelab gedelegeerd vanuit gem. Amers-
foort 12.000 

 
- 

  
 

      
 

Duurzaam Door gefactureerd door  partners 24.271 
    

66.394 

      
 

 
112.670 

 
68.700 

 
16.925 98.406 
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Bijlage 3: Samenvatting realisatie baten-lasten 2015 verdeeld over Basissubsidie en Overig 

   Basis uren       Overige uren 

Doelstellingen  

Realisatie 
uren 

declarabel  

Realisatie 
uren niet 

declarabel 

Begroot  
 

Uren   
Realisatie uren 

declarabel 

Realisatie 
uren niet 

declarabel 

         

Energie en Grondstoffen (EG) 13% 473 0 451  43% 2.579 355 

Natuur en Landschap (NL) 35% 1.261 0 1.179  12% 732 19 

Duurzame mobiliteit (BM) 11% 399 5 363  9% 561 12 

Duurzame landbouw (DL) 7% 264 109 240  0% 0 0 

Duurzame stad (DS) 2% 55 6 50  1% 44 36 

Overstijgend en ondersteunend 32% 1.148 116 1.102  35% 2.103 235 

         

Uren totaal  3.600 235 3.385   6.019 657 

 
         

  

Basissubsi-
die 

 Begroot 
Basis        

subsidie   Overige baten  

  2015  2015   2015  

  €  €   €  

BATEN         

Toegezegde basissubsidie provincie  297.303  297.303   679.062  

NMF, projectsubsidies, donaties         

rentebaten         

         

  297.303  297.303   679.062  

LASTEN         
         

Besteed aan doelstellingen       

Energie en Grondstoffen 13% 38.855  39.611  43% 211.856  

         

Natuur en Landschap 35% 103.587  103.551  12% 60.131  

         

Duurzame Mobiliteit 11% 32.776  31.882  9% 46.043  

         

Duurzame Landbouw 7% 21.687  21.079  0% -  

         

Duurzame Stad 2% 4.518  4.391  1% 3.614  

         

Overstijgend en ondersteunend 32% 94.304  96.789  35% 172.754  

         

Directe projectkosten       119.518  

         

Som der lasten  295.727  297.303   613.916  
         

Resultaat  1.576  0   65.146  
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Bijlage 4: Toelichting lastenverdeling van de Realisatie 2015 verdeeld over Basissubsidie en Overige financiering  
                       
BESTEDINGEN        Doelstellingen               
                                         

 

Basis 
sub 

Ov fin.  Basis 
sub 

Ov fin.  Basis 
sub 

Ov fin. 
 

Basis 
sub 

Ov 
fin. 

 Basis 
sub 

Ov fin. 
 

Basis sub 
Over 

Ov fin.  
Over-  

Basis 
sub 

Ov fin.  Totaal 

 
EenG EenG  NenL NenL  DM DM  DL DL  DStad DStad     stijgend stijgend  Realisatie Realisatie  Realisatie 

                   2015 2015  2015 

Verdelingsgrondslag       
(in percentage) 13% 43%  35,0% 12%  11,1% 9%  7,3% 0%  1,5% 0,7%  32% 35%      
                       

 € €  € €  € €  € €  € €  € €  € €   
                       

Personeelslasten 33.665 183.558  89.751 52.100  28.399 39.893  18.790 -  3.915 3.132  81.708 149.679  256.227 428.362  684.589 

Huisvestingskosten 2.022 11.026  5.391 3.129  1.706 2.396  1.129 -  235 188  4.908 8.991  15.391 25.730  41.121 

Organisatiekosten 3.168 17.272  8.445 4.902  2.672 3.754  1.768 -  368 295  7.688 14.084  24.110 40.307  64.416 
                       

 38.855 211.856  103.587 60.131  32.776 46.043  21.687 -  4.518 3.614  94.304 172.754  295.727 494.399  790.126 

 
                      

Verdeling B&A 19,3% 65,9%  51,4% 18,7%  16,3% 14,3%  10,8% 0,0%  2,2% 1,1%         

 18.192 113.787  48.498 32.296  15.346 24.730  10.153 -  2.115 1.941  (94.304) (172.754)      

Directe projectkosten 
 72.629   14.435   32.453   -   -      119.518  119.518 

                       

 57.047 398.272  152.085 106.862  48.122 103.226  31.840 -  6.633 5.556  - -  295.727 613.916  909.644 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 


