
Landschappelijke inpassing 
nieuwe autoweg 
Doel project: Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het doen van  
aanbevelingen voorlandschappelijke en ruimtelijk-sociale inpassing van de 
nieuwe N18.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? Het doen van aanbevelingen voor 
natuur, landschap en leefbaarheid bij de aanleg van de N18 vanuit het netwerk 
van lokale organisaties en natuur- en milieuorganisaties.

Partners: 12 lokale organisaties bestaande uit buurtbewoners, landgoederen, 
terreinbeheerders en natuurorganisaties.

De Groene Hemel 
van het noorden
Doel project: De Friese Elfstedenroute in zijn geheel bevaarbaar maken voor 
toeristen.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? Het inbrengen van (lokale)  
kennis op het gebied van natuur, landschap en milieu door lokale betrokke-
nen uit het netwerk van de Natuur en Milieufederatie. Hierdoor wordt het plan  
beter waardoor er meer draagvlak ontstaat. 

Partners: De Weusthuis groep, lokale natuur- en milieugroepen, Provincie 
Friesland, Wetterskip Fryslan e.a.

Tijdelijke natuur – 
permanente winst
Doel project: Ontwikkelen van tijdelijke natuur op het braakliggend terrein 
van het bedrijf Yara Sluiskil zodat het bedrijf zich niet langer zorgen hoeft te ma-
ken over vestiging van beschermde soorten op hun terrein bij ingebruikname.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? 
Helpen bij het aanvragen van de ontheffing. Het optimaliseren van de natuur-
winst door beheeradviezen. De communicatie met omwonenden en belangen-
groepen (mede) te verzorgen, en daarbij vanaf begin duidelijk te maken dat 
het om tijdelijke natuur gaat en het eventuele inrichten van tijdelijke natuur- 
gebieden. Ook verbinden de Natuur en Milieufederaties hun naam aan het  
project in de communicatie richting de pers. Hiermee benadrukken wij zowel 
het natuurbelang als het wederzijdse belang.

Partners: Yara Sluiskil, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

EemsdeltaGreen
Doel project: In Groningen zet Eemsdelta-
Green (EDG) zich samen met industrie, over-
heden en milieuorganisaties in voor verduur-
zaming van bedrijvigheid in de Eemsdelta. EDG fungeert als platform voor het 
ontwikkelen van projecten of het versnellen van bestaande projecten. Door in 
te zetten op duurzame- en groene projecten wordt de afhankelijkheid van fos-
siele grondstoffen kleiner en wordt een beweging naar de biobased economy 
gemaakt. 

Stichting EemsdeltaGreen (EDG) is opgericht vanuit de Samenwerkende  
Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports NV, DEAL gemeenten, Provincie 
Groningen, Energy Valley, Waterbedrijf Groningen, Eneco, NOM, etc.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? Meedenken met ontwikkeling ini-
tiatieven, beoordelen groene kaders van projecten, contact met stakeholders, 
draagvlak, pr, lobby richting overheid en bedrijfsleven.

Quote bedrijf: ’Eén groen project per bedrijf per jaar in de Eemsdelta: goed 
voor de bedrijven, goed voor de omgeving.’

IN DE 
sTarTbLokkEN 
voor DE 
oMGEvINGsWET

samen voor mooie en 
duurzame provincies

www.omgevingswetlandelijk.nl

Langesteeggebied Leusden
Doel project: Met Heijmans Vastgoed & Woningbouw zijn de mogelijkheden 
verkend voor kleinschalige woningbouw, in combinatie met en als financiële 
drager voor natuur- en landschapsontwikkeling.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? 
Opstellen van een lijst van randvoorwaarden 
voor de verdere ontwikkeling van het Lange-
steeggebied in Leusden, samen met Heijmans 
en andere gebiedspartners.

Quote bedrijf: ‘De Natuur en Milieufederatie Utrecht was bereid om mee te 
denken overwoningbouw, maar stelde wel heldere eisen voor natuur en land-
schap. Bovendien zorgde de Natuur en Milieufederatie voor een goede betrok-
kenheid van lokale natuurorganisaties. Hierdoor konden we een breed gedra-
gen en inhoudelijk goede visie ontwikkelen.’

ProjEcT Uitbreiding en landschappelijke 
inpassing bedrijventerrein 
Doel project: Zorgdragen voor een gedragen en uitvoerbaar inpassingsplan 
van het bedrijventerrein Vogelshemweg in Gasselternijveen. Dit bedrijven- 
terrein grenst pal aan een bijzonder landschap waar de rivier de Hunze  
meanderend doorheen stroomt.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? Omwonenden, ondernemers en 
andere belanghebbenden samen laten werken aan een inpassingsplan waarbij 
natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit verbeteren en er draagvlak ontstaat 
voor groene herinrichting van het bedrijventerrein.

Partners: Gemeente Aa en Hunze, omwonenden, Ondernemersvereniging 
Gasselternijveen, Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s. 
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Nieuwe projecten

Natuurontwikkeling Loobeekdal
Doel project: Ten behoeve van het mogelijk maken van races op het circuit 
levert Raceway Venray een bijdrage aan het project ‘Natuurontwikkeling Loo-
beekdal’. Dit doet Raceway Venray met name 
door het beschikbaar stellen van financiële 
middelen die nodig zijn voor de versterking van 
dit waardevolle EHS-gebied, in ruil voor draag-
vlak voor de races.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? De Milieufederatie Limburg is  
opdrachtgever van het project, terwijl Staatsbosbeheer de grond in het  
Loobeekdal ter beschikking stelt.

Quote eigenaar: ‘Na jaren van steggelen zijn we het eens. En het mooie is dat 
alle partijen daarbij winnen.’

Ecomunitypark
Doel project: Het inrichten van het bedrijven- 
terrein Ecomunitypark met een zo hoog  
mogelijke biodiversiteit.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? De Friese Milieufederatie levert 
samen met lokale deskundigen en organisaties professionele inbreng, doet 
voorstellen voor inrichting, verzorgt de monitoring (incl. nulmeting) van de 
biodiversiteit op het terrein, communiceert over het project richting andere 
stakeholders en verleidt hen om hetzelfde te gaan doen.

Quote bedrijf: ‘Zowel bij de voorbereiding als tijdens het realisatieproces van 
het ecologisch werklandschap Ecomunitypark speelt de Friese Milieufederatie 
een zeer waardevolle rol. Haar kennis en expertise van de vele aspecten van 
natuur en landschap, alsmede het feit dat zij het kloppend hart vormt in de 
netwerken van lokale natuurorganisaties, maakt haar een wezenlijke factor 
om de ambities - om te komen tot een optimale balans tussen economie en  
ecologie - te realiseren.’

Multimodaal Transport centrum 
(MTc) bij valburg - Gelderland
Doel project: Aanleg van Landschapspark Danenberg als compensatie voor 
aanleg van het Bedrijvenpark A15 en als ‘groen prikkeldraad’ tegen verder  
oprukken van bebouwing tussen Oosterhout en Slijkt-Ewijk in Gelderland  
waarbij het motto is ‘Geen bedrijvenpark zonder landschapspark, geen land-
schapspark zonder bedrijvenpark’. 

Eerdere plannen voor de aanleg van een 500 ha groot Multimodaal Trans-
port Centrum (MTC) zijn destijds stopgezet vanwege enorme weerstand bij  
bewonersorganisaties en natuur- en milieuorganisaties met een jarenlange  
juridische strijd als gevolg.

Wat doen de Natuur en Milieufederaties? Met voormalige tegenstanders 
in gesprek gegaan over een alternatief voor het MTC. Mee vorm gegeven 
aan een goed plan met meerwaarde voor natuur, landschap en leefbaarheid,  
waarvoor breed draagvlak bestaat bij bewonersorganisaties en natuur en milieu- 
organisaties.

Partners: Bedrijven (K3 Delta, Giebers Groep e.d.), gemeente Overbetuwe, 
natuur- en milieuorganisaties, bewonersorganisaties en voorheen Ministerie 
VROM (prijs Mooi Nederland).

ProjEcT



Deze publicatie 
is mede mogelijk 
gemaakt door:

samenwerking bouwend 
Nederland en de Natuur 
en Milieufederaties
De komende jaren gaan de Natuur en Milieufederaties samen met Bouwend Nederland 
diverse pilots starten. Het gaat om een breed scala van mogelijke pilots: van pilots in de 
planvoorbereiding en uitvoering in de weg- en waterbouw tot projecten in de woning-
bouw en in de ruimtelijke ordening.

Doel project: het op gang brengen van duur-
zame en integrale projecten in de lijn van  
Eenvoudig Beter en de Omgevingswet.

Quote bouwend Nederland:
‘Bouwend Nederland en de Natuur en Milieufederaties spreken in het kader van de imple-
mentatie van de Omgevingswet de intentie uit om de komende jaren in elke provincie een 
gezamenlijke pilot op te starten met als leidend motief dat duurzaam bouwen en omge-
vingskwaliteit met elkaar verbonden zijn. Initiatieven die gedragen worden door de bouw 
en de Natuur en Milieufederaties. Mooie bouwwerken in een mooi landschap. Daar zetten 
wij ons voor in.’

olieopslag vopak aan rand 
Waddenzee mogelijk
Quote vopak: 
‘Veiligheid is Vopak’s hoogste prioriteit. Zorgen over de komst van een olieterminal in het 
kwetsbare Waddengebied waren helder. Vanaf het allereerste begin is goed naar elkaar 
geluisterd, elkaars expertise gebruikt. Een succesvolle samenwerking tussen veel partijen 
over een breed scala aan onderwerpen: van veiligheid scheepvaartverkeer tot het gebruik 
van groene verlichting op de terminal om trekvogels niet te storen.’

In de Eemshaven, aan de rand van de Wadden-
zee, heeft Vopak elf grote opslagtanks voor olie- 
producten gebouwd, met een opslagcapaciteit  
van 660.000 m3. Grote zeeschepen brengen en 
halen benzine en diesel. Als er met transport, 
overslag of opslag iets mis gaat, zou dat direct  
het Werelderfgoed Waddenzee raken. Toch  
hebben de Waddenvereniging en de Natuur en 
Milieufederatie geen bezwaar hoeven te maken 
tegen de plannen.

Al ver voordat de investeringsbeslissing werd genomen, nam Vopak contact op met de Wad-
denvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Eerst werd uitgebreid 
overlegd wat er voor de MER allemaal onderzocht moest worden. Vervolgens, aan de hand 
van die onderzoeken, werden er afspraken gemaakt over de maatregelen die Vopak zou ne-
men om schadelijke gevolgen en risico’s voor de Waddenzee zo veel mogelijk te beperken. 

Zo legt Vopak een oliescherm klaar om bij lekkage de haven af te sluiten, er komt een dijk 
rond de tanks en vloeistofdichte folie in de grond, het terrein wordt beveiligd met infra-
rood camera’s zodat er ’s nachts geen licht aan hoeft. Bleef over het risico van aanvaringen. 
Vopak kan niet de veiligheid op zee regelen, maar zorgde wel voor een beperking van haar 
eigen vaarbewegingen en voor een aantal werkateliers met betrokkenen en deskundigen 
over de mogelijkheden om de kans op olierampen op de Waddenzee zo klein mogelijk te 
maken. Hier zijn heel nuttige en direct toepasbare verbeteringen uitgekomen. En met 
Vopak is afgesproken dat pas grotere tankschepen worden ingezet als er voldoende olie-
opruimcapaciteit in het gebied is.

Wat is de meerwaarde van de samenwerking met de Natuur en Milieufederaties en 
de Waddenvereniging?

✓ Al in een vroeg stadium wordt duidelijk waar er knelpunten dreigen voor natuur, milieu  
 en landschap. De initiatiefnemer kan hier op inspelen. Dat is beter voor onze leef- 
 omgeving en juridische procedures worden voorkomen.
✓ De Natuur en Milieufederatie Groningen en Waddenvereniging zijn in dit project  
 geloofwaardige, onafhankelijk expertise partijen.
✓ De Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging brengen veel  
 verschillende partijen met verschillende belangen bijeen, waaronder: Groningen  
 Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE), de Provincie (de vergunning- 
 verstrekker), Rijkswaterstaat, ruim vijftig aangesloten organisaties namens wie de  
 milieufederatie spreekt. De federatie kan bemiddelen tussen de verschillende  
 belangen en de partijen informeren.
✓ De Waddenvereniging is al jarenlang actief om de oliebestrijding op de Waddenzee  
 te verbeteren. Na gesprekken met Vopak, bleek Vopak hetzelfde belang te hebben.  
 Wanneer bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties hetzelfde doel nastreven,  
 kun je meer bereiken.

Er zijn twaalf onafhankelijke natuur en milieufederaties die ieder in hun eigen 
provincie werken aan een schoon milieu, een rijke natuur en een aantrekkelijk 
landschap. Tienduizenden mensen zijn verbonden aan onze federaties en we 
hebben in totaal meer dan duizend aangesloten organisaties. Van het Wereld 
Natuur Fonds, lokale natuurclubs tot de samenwerkende landschappen. Samen 
met al deze mensen zetten wij ons in voor mooie en duurzame provincies!

Wilt u een kennismakingsgesprek met de Natuur en Milieufederaties. Of heeft 
u vragen? Kies hieronder de provincie waarin u actief bent en bel of e-mail de 
desbetreffende natuur en milieufederatie. Het gesprek is geheel vrijblijvend.

Adressen
Natuur en Milieufederatie Groningen info@mfgroningen.nl 050 3130800

Friese Milieufederatie info@friesemilieufederatie.nl 058 7600760

Milieufederatie Noord-Holland mnh@mnh.nl 075 6351598

Natuur en Milieufederatie Drenthe info@mfdrenthe.nl 0592 311150

Milieufederatie Overijssel info@natuurenmilieuoverijssel.nl 075 6351598

Gelderse Natuur en Milieufederatie gnmf@gnmf.nl 026 3523740

Natuur en Milieufederatie Flevoland info@nmfflevoland.nl 0320 253505

De Natuur en Milieufederatie Utrecht info@nmu.nl 038 4250960

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland info@milieufederatie.nl 070 3040114

Brabantse Milieufederatie bmf@brabantsemilieufederatie.nl 013 5356225

Natuur en Milieufederatie Limburg info@nmflimburg.nl 047 5386410

ZMf  (Zeeuwse Milieufederatie) info@zmf.nl 0113 230075

Voor meer informatie kijk op  www.omgevingswetlandelijk.nl

E-mail: info@omgevingswetlandelijk.nl
Telefoonnummer: 030 2567360
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samen op weg met de omgevingswet
De Omgevingswet treedt op z’n vroegst in 2018 in werking. Dat duurt nog 
even maar daar wachten de Natuur en Milieufederaties niet op. Op basis van  
de huidige wetgeving werken wij nu al in de geest van de Omgevingswet.  
Integraliteit is namelijk van alle tijden. Het gaat over de manier van werken, 
over kennis opdoen en delen en het erbij betrekken van belanghebbenden in 
een vroeg stadium van de besluitvorming. En dat doen de Natuur en Milieu- 
federaties, overal in het hele land, als regionale spreekbuis voor natuur- en  
milieuvraagstukken. De projecten die wij in dit portfolio presenteren zijn daar 
het bewijs van.

De Omgevingswet regelt een eenvoudiger en meer op elkaar afgestemd  
omgevingsrecht. Met de invoering van de Omgevingswet wil de overheid beter 
aansluiten op:
• de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied  
 van ruimtelijke ordening, milieu en natuur);
• duurzame ontwikkelingen, zoals locaties voor windmolenparken;
• de verschillen tussen regio’s.

Voorlopig vervangt de Omgevingswet vijftien bestaande wetten die betrekking 
hebben op ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De invoering 
van de Omgevingswet moet zorgen voor snellere en betere besluitvorming bij 
projecten.

snellere procedures door samenwerking 
met de Natuur en Milieufederaties 
Het gebeurt regelmatig: Projecten en plannen die bijdragen aan een mooie 
en duurzame leefomgeving, maar toch vastlopen of vertraging ondervinden  
omdat deze stuiten op maatschappelijke weerstand. Elke ondernemer,  
bestuurder en organisatie ziet op tegen deze mogelijke weerstand die vaak  
uitmondt in procedures die voor vertraging en onzekerheid zorgen. 

De Natuur en Milieufederaties kunnen u van dienst zijn door vanaf het begin 
betrokken te zijn bij een idee of plan dat een positieve bijdrage levert aan 
de kwaliteit van de leefomgeving en hiervoor betrokkenheid en draagvlak  
verwerven. Hierbij maken wij gebruik van proceskennis en ons uitgebreide  
netwerk, lokaal, in de regio en in de provincie. Uiteraard beschikken wij over 
up-to-date lokale kennis op het gebied van natuur, milieu en landschap. 

In ons netwerk zitten zowel natuur- en milieuorganisaties als ook gemeenten en 
provincies en bedrijfsleven. Ook bij de Rijksoverheid hebben wij ingangen. Wij 
zijn onafhankelijk en zetten ons in voor mooie en duurzame provincies, samen 
met ons netwerk. Als uw plan of project past binnen onze doelstelling en wij sa-
men aan de slag gaan om dit te realiseren, dan betekent ons stempel op uw plan 
dat uw idee of plan echt de kwaliteit van natuur, landschap en milieu verbetert.

Heeft u plannen op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling? 
De Omgevingswet biedt kansen voor bedrijven, overheden en organisaties.  
Door de Omgevingswet kunnen ruimtelijke projecten straks sneller en  
gemakkelijker gerealiseerd worden. Schakel de Natuur en Milieufederaties wel 
in een zo vroeg mogelijk stadium in. Dat maakt de kans op succes groter.

U kunt de Natuur en Milieufederaties inschakelen voor: 
✓ het organiseren van inspraaktrajecten bij ingrepen in de fysieke leefomgeving;
✓ het organiseren van burgerparticipatie;
✓ het creeëren van draagvlak (o.a. projecten gebiedsontwikkeling, bouw- en  
 infraplannen) en daardoor versnelde realisatie plannen;
✓ het opstellen van een groen programma van eisen c.q. randvoorwaarden;
✓ het uitvoeren van een quickscan bedrijfsuitbreidingen m.b.t. ruimtelijke  
 ordening, natuur, milieu en landschap;
✓ het leveren van input & advies integrale en duurzame gebiedsontwikkeling;
✓ het opstellen van een landschappelijke waardenkaart i.s.m. lokale organisaties;
✓ het opzetten van procesarchitectuur plannen en gebiedsontwikkeling;
✓ het in beeld brengen meerwaarde milieu, natuur en landschap.

onze stempel op uw plan betekent dat uw idee, plan of project de 
kwaliteit van natuur, landschap en milieu echt verbetert.

Wat kunnen de Natuur en Milieufederaties
voor u betekenen?
De Natuur en Milieufederaties :

• hebben de expertise om de integrale aanpak van plannen, die betrekking  
 hebben op de omgevingskwaliteit, te begeleiden. 
• kunnen zorgen voor draagvlak voor uw initiatief waardoor de kans op  
 vertraging door bezwaar en beroep kleiner wordt en plannen sneller  
 gerealiseerd kunnen worden. 
• brengen partijen bij elkaar en beschikken over een breed netwerk van  
 experts en (lokale) groepen. Op die manier wordt de kennis gebundeld  
 zodat uw plan in kwaliteit toeneemt.

ProjEcT De Natuur en MilieufederatiesProjecten
De projecten in deze brochure illustreren de werkwijze van de Natuur en Milieufederaties. 
Enkele van deze projecten zijn binnen het implementatieprogramma van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu ‘Nu al Eenvoudig Beter’ gepresenteerd. Voor meer informa-
tie over ‘Eenvoudig Beter’ kijk op www.omgevingswet.pleio.nl. Hopelijk inspireren deze 
projecten u om samen met de Natuur en Milieufederaties in coalitieverband daadwerkelijk 
duurzame initiatieven tot stand te brengen.


