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1. Algemene toelichting
Inleiding
In 2017 heeft de BMF proactief bijgedragen aan transitie in Brabant, onder andere door te
werken aan projecten op het gebied van landbouw, voedsel, energie, biodiversiteit en mobiliteit.
Daarnaast heeft de BMF samen met de achterban hard gewerkt aan het behouden en
beschermen van het Brabantse buitengebied, schoon en voldoende water en een gezonde
leefomgeving voor alle Brabanders. Door onze inzet, maar zeker ook om de gestelde doelen
door middel van draagvlak en bewustwording te bereiken, is de BMF zeer regelmatig in het
nieuws geweest. Door onze constructieve en soms kritische opstelling proactief toe te passen,
hebben we de positie van de natuur- en milieubeweging in Noord-Brabant verder gestalte gegeven
en verstevigd.
Doel
De activiteiten van de Stichting Brabantse Milieufederatie omvatten:
de beoordeling, beïnvloeding of begeleiding van het handelen of nalaten van handelen op
het gebied van milieuzorg en het milieubeheer, dit alles in de breedste zin van het woord.
het initiëren en gaande houden van activiteiten van particulieren en organisaties die zowel
vrijwillig als professioneel op dit terrein werkzaam zijn.
De Federatie heeft tot doel het bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen de
mens en zijn omgeving, met daarbij een speciale zorg voor de natuur, het landschap
en het milieu in de provincie Noord-Brabant. De Stichting streeft dit doel na, onafhankelijk van
enige politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging.
Stichtingsvermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
het stichtingskapitaal;
het Casimir fonds;
subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
contributies;
alle andere verkrijgingen en baten.
Administratie
De financiële administratie werd in 2017 gedeeltelijk in eigen beheer gedaan en gedeeltelijk
via Dijksterhuis-Deba Accountants- en Advieskantoor en Gosens Accountancy en Administraties.
De salarisadministratie was in 2017 uitbesteed aan Dijksterhuis-Deba Accountants- en
Advieskantoor te Roosendaal. Gosens Accountancy en Administraties uit Breda verzorgde de
financiële tussenrapportages en het opstellen van de conceptjaarrekening.
Accountantscontrole
De accountantscontrole wordt uitgevoerd door WITh accountants B.V. uit Alphen aan den Rijn.
De controleverklaring is in de jaarrekening opgenomen.
Projecten
In 2017 is ook hard gewerkt om projecten te initiëren en in gang te zetten. Daarmee zijn goede
resultaten behaald; doelen zijn gerealiseerd, onderzoeken tijdig opgeleverd en dergelijke.
Samen met de andere 11 provinciale milieufederaties werd door de BMF ook in 2017 met succes
verder gewerkt aan projecten die de goedkeuring dragen van het CBF en waarvoor de genoemde
organisaties gelden gebruiken afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Het beschikbare
budget is ook daadwerkelijk aan de goede doelen besteed.
.
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2. Bestuursverslag 2017 (Algemeen)
2.1

Organisatie

2.1.1 Organisatie structuur
Deze organisatiestructuur van de BMF bestaat uit een Raad van Toezicht, een
directeur/bestuurder, de Raad van Aangeslotenen en het BMF-bureau.
Raad van
Aangeslotenen

Raad van
Toezicht

Directeur /
bestuurder

BMF-bureau

De Raad van Aangeslotenen is de vertegenwoordiging van de 107 aangesloten groepen.
Zij hebben een adviesrecht naar de Raad van Toezicht.
Deze Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan. Zij stuurt de directeur/bestuurder aan,
die vervolgens het BMF bureau aanstuurt. De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding.
De bestuurlijke opzet van de BMF is conform CBF-vereisten.
2.1.2 Raad van Toezicht / Bestuur
In de Raad van Toezicht hadden de volgende leden zitting per 1 januari 2017:
de heer R. Lodewijks (voorzitter); taakgebied communicatie;
de heer E.M.M. Thoolen, taakgebied financiën, vicevoorzitter;
mevrouw M. Hendrikx, taakgebied de achterban (tot 24 oktober 2017)
de heer H. Teusink, taakgebied personeelsmanagement;
de heer K. Gort, taakgebied nieuwe achterban;
de heer J.A.H. Melis, taakgebied fondsenwerving
de heer P.A.L.M. Hollants, taakgebied binding met onderwijs (per 13 december 2017)

De directeur/bestuurder is de heer O.S. Akinci.
Het schema van aftreden is per 31-12-2017:
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De leden van de Raad van Toezicht hadden de volgende andere (neven)functies:
Ron Lodewijks
Geen nevenfuncties
Ernst Thoolen
Voorzitter Stichting Exploitatie WKC Hooydonkse Watermolen
Bestuurder E.M.M. Thoolen BV
Lid adviesraad Molenstichting Noord-Brabant
Bestuurslid voedselbank Bladel - functiegebied: intake
Henk Teusink
Lid van de burgerparticipatieraad Cuijk
Voorzitter van de kunstadviescommissie gemeente Cuijk
Kasper Gort
Manager bij Maatschap oogheelkunde ADRZ/ZorgSaam
Eigenaar van bedrijf Buitengemeen
Jan Melis
Oud voorzitter Natuurmuseum Brabant
Oud voorzitter Ronald Mc Donaldhuis Tilburg
Auditor Stichting Villa Pardoes
Commissaris N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen(M.E.I.)
Voorzitter Raad van Toezicht Rien Poortvliet Museum
Ambassadeur BEZ
Voorzitter Verbeeten Fonds
Peter Hollants
Lid sectorraad HBO-economie
Lid werkgroep Ondernemen HBO-economie Nederland
Lid van de cliëntenraad revalidatiecentrum Leijpark Tilburg
Selçuk Akinci (directeur, bestuurder BMF)
Voorzitter Stichting Boogiedown Nederland
Bestuurslid Stichting Pop Overleg Breda
Lid Afdelingsbestuur WaterNatuurlijk Brabant
Directeur-eigenaar bureau Selçuk Akinci
Voor de Raad van Toezicht stond 2017 nadrukkelijk in het teken van de directeurswisseling
bij de BMF. Op 17 januari werd Selçuk Akinci, oud-wethouder van Breda, benoemd.
Hij trad op 1 juni aan als opvolger van Nol Verdaasdonk, die op 18 mei in De Nieuwe Vorst
in Tilburg officieel afscheid nam. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst ontving de scheidende
directeur voor zijn verdiensten de provinciale onderscheiding Hertog Jan uit handen van
commissaris van de koning Wim van de Donk.
De nieuwe directeur kreeg vrij snel te maken met het naderend vertrek van twee medewerkers
met coördinerende functies binnen de organisatie. Deze situatie werd aangegrepen om hun taken
te bundelen en in handen te leggen van een chef de bureau. Die moet zorgen voor eenduidige
aansturing van de organisatie en bovendien de directeur bij afwezigheid vervangen. De directeur
krijgt hierdoor de ruimte om de noodzakelijke vernieuwing van de BMF voortvarend ter hand te
nemen. Nathalie Nijs uit Tilburg is op 1 maart 2018 aangetreden als chef de bureau, na een
selectieprocedure waarbij de Raad van Toezicht actief betrokken was.
Door de nodige personele verwikkelingen werd 2017 voor de BMF een operationeel lastig jaar,
dat een terugloop in inkomsten uit projecten liet zien. Deze opbrengsten zijn noodzakelijk om
het bureau in zijn huidige omvang in stand te kunnen houden.
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De tegenvallers konden worden opgevangen door besparingen, waardoor de BMF in 2017 uit
de rode cijfers bleef. Van de noodzakelijke versterking van haar financiële positie was derhalve
geen sprake. De mogelijkheden voor fundraising konden in 2017 nog niet worden verkend.
Daarmee is in 2018 een begin gemaakt.
De Raad van Toezicht nam in oktober na ruim vier jaar afscheid van Mieke Hendrikx.
De oud-wethouder van Hilvarenbeek werd in december opgevolgd door Peter Hollants,
verbonden aan Avans Hogeschool als manager van het expertisecentrum duurzame ontwikkeling.
Hij heeft binnen de Raad de specifieke taak om de banden van de BMF met het Brabantse
onderwijs te versterken.
Als onderdeel van het financieel toezicht werd de kwaliteit van de projectenadministratie nader
onder de loep genomen. Die behoeft verbetering, waarvoor aanbevelingen zijn gedaan.
De samenwerking met andere milieufederaties in de NMF kreeg juridisch handen en voeten.
De BMF is daardoor financieel medeverantwoordelijk voor de instandhouding van deze stichting.
De Raad heeft in dit verband nut en noodzaak van de NMF tegen het licht gehouden en positief
beoordeeld. Het financieel risico voor de BMF is overzichtelijk. De NMF is een kleine organisatie
die volledig wordt gefinancierd uit de postcodeloterijgelden. Raad en directie namen op 8 juni in
Den Bosch deel aan een door de NMF georganiseerde regiobijeenkomst met de zuidelijke
milieufederaties.
De Raad van Toezicht boog zich ook over de verhouding van de BMF met haar achterban, die
bestaat uit natuur- en milieugroepen en supporters. Hiervoor werd gesproken met het dagelijks
bestuur van de Raad van Aangesloten, dat de achterban vertegenwoordigt.
Gekeken is daarbij vooral naar afstemming en samenwerking.
Aangesloten natuur- en milieugroepen deden regelmatig een beroep op het Activiteitenfonds, dat
wordt gevuld met geld dat de BMF krijgt van de postcodeloterij. Op een enkele uitzondering na,
beoordeelde de Raad dat de ingediende projecten pasten binnen de doelen van de Milieufederatie
en dat de gevraagde bijdragen konden worden toegekend.
2.1.3 Bezoldiging directie en Raad van Toezicht
Directeur/bestuurder is de heer Selçuk Akinci. Hij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.
Hij is op 1 juni 2017 officieel in dienst getreden.
Het bruto jaarsalaris is conform provinciale schaal 13.
Voor 2017 zijn de cijfers geweest:
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Directeur:
N. Verdaasdonk (full-time, 36 uur)
Werkzaam vanaf:
Vanaf 1 oktober 2011 loondienst, gedetacheerd vanaf 1 januari 2010
Werkzaam tot:
6 juli 2017
Bruto-inkomen:
€ 39.157 (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
Sociale lasten:
€ 5.194
Pensioenlast:
€ 7.014
WNT -maximum
€ 92.732 maximum in 2017 zonder overgangsrecht
Directeur:
Werkzaam vanaf:
Bruto-inkomen:
Sociale lasten:
Pensioenlast:
WNT -maximum

S. Akinci (full-time, 36 uur)
1 juni 2017
€ 35.942
€ 5.497
€ 6.662
€ 105.625 maximum in 2017 zonder overgangsrecht

In 2017 zijn er geen kosten voor de Raad van Toezicht geweest. Zij ontvangen geen bezoldiging.
Aan de RvT-leden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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Beloningsbeleid medewerkers
De salarissen van de medewerkers zijn gebaseerd op de salarisschalen die gelden voor de
ambtenaren van de provincie Noord-Brabant. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het in de
maand geldende salaris en 4% eindejaarsuitkering, mits het resultaat dit toelaat. In het Functiehuis
staat beschreven in welke schaal de functies vallen.
2.1.4 Raad van Aangeslotenen
De Raad van Aangeslotenen vertegenwoordigt alle aangesloten groepen en betalende supporters
van de Brabantse Milieufederatie. Minimaal één keer per jaar is er een officiële RvA-vergadering
waarvoor aangesloten groepen en betalende supporters worden uitgenodigd. De aanwezigen
vormen samen de Raad van Aangeslotenen.
De Raad van Aangeslotenen kan de directeur en Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd
adviseren en heeft inspraak in de werkzaamheden van de Brabantse Milieufederatie. Zo wordt
bijvoorbeeld het werkplan alsook het beleidsplan aan de Raad van Aangeslotenen voorgelegd.
Het dagelijks bestuur van de Raad van Aangeslotenen wordt gevormd door:
Theo Bouwman (voorzitter)
Alexander van Dort
Marius Aalders
Rogier Hörchner (tot 18 april 2017)
Paul Wolff (vanaf 15 november 2017)
Cyril Hoevenaars (vanaf 15 november 2017)
2.1.5 BMF Bureau
Alle beleidsmedewerkers werken in een team onder coördinatie van de intern coördinator
(Arianne Vijge).
Interne organisatie BMF-bureau
Schema 1: organigram BMF
Directeur
Selçuk Akinci
Bedrijfsvoering/staf
Coördinatie:
John Vermeer
ICT, Secretariaat, HR
Beleidsmedewerkers
incl. communicatie
Coördinatie:
Arianne Vijge
Vrijwilligerspoule

Inhoudelijke agenda:
biodiversiteit, klimaat en
nutriëntenkringloop en
achterban
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2.1.6 Personeel
In totaal werkten ultimo 2017 naast de directeur 10 beleidsmedewerkers en 3 inhoudelijke
vrijwilligers. 3 medewerkers en 3 vrijwilligers werkten in de bedrijfsvoering.
Er is één werkervaringsplaats geweest voor communicatie via de Startersbeurs.
Een tweede werkervaringsplaats in oktober is helaas vroegtijdig afgebroken.
Nagenoeg iedereen (behalve de directeur) werkt parttime.
De capaciteit bedraagt gemiddeld over 2017 9,8 FTE.
De verdeling man/vrouw was voor alle medewerkers in 2017: 50% man, 50% vrouw.
De leeftijdsverdeling zag er voor alle medewerkers in 2017 als volgt uit:
Leeftijd (in jaren)

2016

2016

20-29

1

8%

30-39

1

8%

3

21%

2017

2016

40-49

3

25%

5

36% % vrouw

50%

42%

50-59

5

42%

3

21% % man

50%

58%

60+

2

17%

3

21%

12

100%

14

100%

Totaal

2017

2017
0%

Uit de grafiek valt af te lezen dat de organisatie langzaam weer wat veroudert, met vooral
een sterke stijging in de categorie 40-50 jaar.
De vrijwilligers ontvangen per maand de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding.
In 2017 zijn opnieuw meerdere stagiaires begeleid. Zij hebben opdrachten uitgevoerd op het
gebied van voedselbossen, (o.a. het organiseren van excursies naar voedselbossen), gebruik van
bestrijdingsmiddelen op volkstuinen, stadslandbouw en een goed boeren-bijeenkomst.
Gedurende 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,99% (inclusief langdurig zieke).
Exclusief langdurig zieke was het percentage 2,51%.
(2016: 2,49%, 2015: 7,26%, 2014: 9,99%, 2013: 14,59%, 2012: 13,68%). De norm is 2,5%.
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In 2017 bedroeg het declarabiliteitspercentage voor de gehele organisatie 52,65%
(na correctie op ouderschapsverlof). Dit is veroorzaakt door de overdracht van de oude naar
de nieuwe directeur waardoor vrij veel indirecte uren zijn geschreven.
Voor het jaar 2018 is het begrote percentage: 65,25%. Een belangrijk aandachtspunt voor de BMF
in 2018 is ervoor te zorgen dat het declarabiliteitspercentage weer op peil komt.
2.1.7 Gemiddelde personeelsbezetting
We zien een teruggang van de gemiddelde personeelsbezetting van 15,6 fte in 2011 naar 10,6 fte
in 2016. Vanaf 2016 lijkt het aantal fte rond de 10 fte te stabiliseren.
2011 gemiddeld 15,6
2012 gemiddeld 12,7
2013 gemiddeld 11,1
2014 gemiddeld 11,5
2015 gemiddeld 12,0
2016 gemiddeld 10,0
2017 gemiddeld 10,0
2018 gemiddeld 10,2 (begroot)
2.1.8 Automatisering en digitalisering
Aucuba BV beheert de externe automatiseringsomgeving van de BMF naar tevredenheid.
Ook is de professionalisering en efficiency van de medewerkers verder verbeterd door het gebruik
van iPhones en inzet op iPads. Alle beleidsmedewerkers hebben een iPad, zodat ze efficiënter
kunnen werken. Vorig jaar was er, In het kader van verdere streven naar duurzaamheid,
een Fair Phone op proef in gebruik. Helaas waren er in 2017 teveel problemen waardoor
men toch weer is overgegaan op de iPhone.
De BMF streeft naar een verdere digitalisering van de informatiestromen.
Dit is geen doel op zich, maar daar waar een efficiency- en effectiviteitsslag behaald kan worden,
zal de BMF proberen hierbij een voordeel te behalen.
Per 1 januari 2014 is gestart met Exact Online voor de financiële ondersteuning. De functionele
mogelijkheden van dit pakket zijn we gedurende de jaren steeds beter gaan inzetten.
Sinds medio 2016 wordt er tijdgeschreven in Timetell op iPhone en iPad. Dit heeft voortgang
gekregen in 2017.
Met dank aan een deskundige vrijwilliger is er in 2016 een pilot gestart met de app Declaree,
waardoor declaraties van het personeel digitaal worden verwerkt en meteen gekoppeld aan Exact.
Naar aanleiding van de positieve resultaten zijn alle medewerkers per 1 januari 2017 hun
declaraties digitaal gaan aanleveren. Hiermee is als organisatie weer een grote efficiency stap
gemaakt.
In 2016 kwam vanuit het landelijk bureau de wens om een centraal landsdekkend en gezamenlijk
CRM-systeem voor de Natuur en Milieufederaties op te gaan zetten. Vanuit de BMF namen
twee medewerkers zitting in het projectteam. Door het enthousiasme over het eigen CRM systeem
Spits, ooit vanuit een stageopdracht opgezet, mochten onze voormalige stagiairs een offerte
uitbrengen. Met succes, want na een aantal maanden kwam Spits als beste uit de bus en kreeg
Adaptivity de opdracht. Begin 2017 was de start van de implementatie bij de BMF. Alles is goed
verlopen en inmiddels werken alle Federaties tot volle tevredenheid met Spits.
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2.1.9 Fondsenwerving
In 2017 waren 107 groepen aangesloten bij de BMF. Helaas zijn er enkele groepen afgemeld,
maar gelukkig hebben zich ook weer een aantal nieuwe groepen aangemeld.
Afgemeld hebben:
380KV Oosterhout Nee
MEC Zevenbergen
Werkgroep Natuur en Milieu Eindhoven
We verwelkomen dit jaar:
Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel, per 19-6-2017
Vereniging Westend en Omwonenden, per 28-7-2017
Vereniging Buurtgroep De Kemmer, per 7-9-2017
St. Industrieel & Cultureel erfgoed Le Projet de Dorplein, per 11-11-2017
Groep van 5, per 26-11-2017
Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, per 22-12-2017
In 2017 is de BMF begonnen om de jaarlijkse contributie te gaan innen middels een automatische
incasso via Spits, het CRM systeem. Voor de groepen die daar gebruik van maken, blijft de
jaarlijkse contributie ongewijzigd, te weten € 40 per jaar. Voor de groepen die er geen toestemming
voor geven en de voorkeur geven aan betaling na ontvangst van een factuur wordt de contributie
€ 45 per jaar. Ongeveer de helft van de groepen betaalt via automatische incasso.
Daarnaast hebben diverse donateurs in totaal € 10.127 bijgedragen: een stijging van € 1.949
ten opzichte van 2016. Deze toename komt doordat steeds meer supporters het werk van de BMF
met een maandelijkse donatie steunen. Daarnaast zijn er zeven donateurs die via een notariële
acte een schenking doen.

Intern wordt de BMF-gedragscode gevolgd. Deze gedragscode is gebaseerd op de CBF-code.
De Raad van Toezicht heeft de bedoeling om de financieringsmogelijkheden uit te breiden naar
meerdere fondsen, subsidiegevers en sponsoren.
Ook worden projectvoorstellen bij nieuwe partijen neergelegd ter financiering. Voorbeelden hiervan
zijn: Prins Bernard Cultuurfonds, Streekrekening Het Groene Woud en woningbouwcorporaties.
In 2014 is de BMF gestart met het traject Friendraising, waarbij individuele personen supporter
kunnen worden van de BMF. Zij kunnen aangeven of ze actief willen meedenken voor de
verschillende interessegebieden van de BMF. Ook kunnen ze maandelijks via een machtiging
een donatie doen.
Eind 2015 waren er ongeveer 200 supporters verbonden aan de BMF, waarvan 20% maandelijks
een donatie doet. Voor 2016 was het opgelopen tot 347, waarvan 99 betalend (29,6%).
Eind 2017 is het aantal supporters gestegen naar 398, waarvan 123 betalende supporters
(30,9%). Deze aantallen laten een stijgende lijn zien waarbij opvallend is dat relatief het aantal
betalende supporters steeds toeneemt.
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2.1.10 Activiteitenfonds
Begin 2015 heeft de BMF het activiteitenfonds ingesteld. De achterbangroepen en supporters
kunnen voor projecten een aanvraag indienen voor een geldelijke ondersteuning.
De Raad van Toezicht kent per vergadering een of twee aanvragen toe.
In 2017 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:
Goedgekeurde projecten
Ecologische Kring Midden-Brabant, boek Natuurgebieden
IVN Laarbeek, aanleg voedselbos
Natuurgroep Gestel, cursusmateriaal
Stationspark Deurne, buurtcomposteren
Nico van Lievenoogen, uitbreiding voedselbos
LMNH, Water in de tuin
Heel Princenhage Plukt

Datum RvT
21-feb-17
21-feb-17
11-apr-17
5-jul-17
26-jul-17
24-okt-17
24-okt-17

Voor 2018 is een aanvulling in het Activiteitenfonds voorzien van € 2.000.
De stand per 31 december 2017 is € 11.750.
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€
€
€
€
€
€
€

Toegekend
500
500
500
500
500
500
500

3. Inhoudelijk verslag BMF activiteiten werkplan 2017
Dit hoofdstuk start met een overzicht van alle geplande en werkelijk gemaakte uren uit het BMF
werkplan 2017 op hoofdlijnen. In de navolgende paragrafen volgt de meer gedetailleerde
verantwoording, zowel in uren als inhoudelijk.
Bij de urenverantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten gefinancierd vanuit de
reguliere provinciale subsidie, activiteiten in opdracht van de terreinbeherende organisaties (TBO’s)
en activiteiten mede gefinancierd door ‘derden’ voor zover deze al bekend waren en opgenomen
stonden in het werkplan.
In hoofdstuk 3 zal aandacht worden besteed aan de overige extern gefinancierde projecten die
de BMF in 2017 heeft uitgevoerd.
3.1

Totaal overzicht urenverantwoording activiteiten

Totaal aantal geplande en werkelijk gemaakte uren BMF werkplan 2017 op hoofdlijnen:
Werkplan 2017
Provinciaal budget
TBO budget
Budget van derden

Budget
Realisatie Verschil
4685
5488,25
+803,25
1250
1308,5
+ 58,5
1701
177,5
+ 7,5

3.1.1 Overzicht gerealiseerde uren per beleidscluster/thema

1

§

Cluster Natuurlijk
Kapitaal

§ 2.1.2

Natuur, landschap en
biodiversiteit
Beleidsbeïnvloeding
Bijdragen aan
ruimtelijke kwaliteit
van plannen en
activiteiten
Bijdragen aan
evenwichtige planvorming
Afstemming tussen
natuurorganisaties
Advisering van
cluster
landbouw/voedsel,
energie en mobiliteit

§ 2.1.3

Ruimte en water
Beleidsbeïnvloeding
Bijdragen aan
waterkwaliteit en –
kwantiteit in planvorming en
activiteiten
Afstemming tussen
waterschappen en
andere organisaties
met waterbelangen

Totaal
budget
Uren
1350

31
dec.
2017
1622,5

Prov.
budget

TBO
budget

475

31
dec.
2017
708,5

880

857

875

31
dec.
2017
914

Budget
v.
derden
-

31
dec.
2017
-

335

285

375

394,5

170

177,5

Oorspronkelijk uren budget vanuit het werkplan ingestoken op 250 uur. Gedurende het jaar is de omvang van de afspraken met derden
naar aanleiding van de werkelijke activiteiten bijgesteld naar 170 uur.
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§

Cluster Landbouw en
voedsel

Totaal
budget
Uren
240

31
dec.
2017
288,25

Prov.
budget

31
dec.
2017
288,2
5

TBO
budget

§ 2.2.2

Netwerk Goed Boeren
De beweging voor
een nieuwe
duurzame landbouw
aanjagen

-

-

31
dec.
2017
-

§ 2.2.3

Agro-ecologie
Stimuleren van agroecologische vormen
van landbouw

240

316

240

316

-

-

-

§ 2.2.4

Bodem
Onder de aandacht
brengen van de
bodem en
maatschappelijke
zorgplicht voor de
bodem

170

194,5

170

194,5

-

-

-

§ 2.2.5

Belangenbehartiging en
beleidsbeïnvloeding
Belangenbehartiging
en
beleidsbeïnvloeding
om de transitie naar
een duurzame
landbouw te
versnellen

150

168

150

168

-

-

-

-

§ 2.2.6

Verduurzaming van de
Brabantse Voedselketen
Informatie
uitwisseling en
beeldvorming rondom
verduurzaming van
de voedselvoorziening in
Brabant
Beleidsbeïnvloeding
en
belangenbehartiging

200

529

200

529

-

-

-

-

§

Cluster Energie

-

31
dec.
2017
-

Budget
v. derden

225

31
dec.
2017
75

TBO
budget

Aanjagen
energietransitieproces
Deelname Brabantse
Energie Alliantie
Informatie
uitwisseling en
beeldvorming rondom
verduurzaming van
de Brabantse
energiehuishouding
Energie besparing en –
opwek
Zonneboeren: slimme
combinaties zoeken
van zon-PV,
agrarische activiteit
en burgerparticipatie
Brabantse burgers op
gang helpen met
besparingsmaatregel
en aan woningen

31
dec.
2017
75

Prov.
budget

§ 2.3.2

Totaal
budget
Uren
225

-

31
dec.
2017
-

160

0

160

0

-

-

-

-

§ 2.3.3

240

15

31
dec.
2017

Budget
v. derden
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§ 2.3.4

Belangenbehartiging en
beleidsbeïnvloeding
Belangenbehartiging
en
beleidsbeïnvloeding
om de transitie naar
een duurzaam
energiesysteem te
versnellen
Ondersteuning lokale
duurzame initiatieven

250

300

250

300

-

-

-

-

§

Cluster Mobiliteit

-

31
dec.
2017
-

Budget
v. derden

255

31
dec.
2017
538,5

TBO
budget

Planvorming infrastructuur
en daaraan verwante
(ruimtelijke) planvorming
Participeren in
verkennings- en
planvormingsprocess
en rondom diverse
hoofdwegen in
Brabant

31
dec.
2017
538,5

Prov.
budget

§ 2.4.2

Totaal
budget
Uren
255

-

31
dec.
2017
-

§ 2.4.3

Verduurzaming mobiliteit
(Daily Urban System)
Oppakken en vorm
en inhoud geven aan
aanvullende nieuwe
speerpunten en
samenwerkingsvorm
en rondom
verduurzaming van
de dagelijkse
verplaatsingen in
Zuidoost Brabant
Verduurzaming van
dagelijkse
verplaatsingen in
Zuidoost Brabant
Luchthavens en
vliegverkeer
Belangenbehartiging
en
beleidsbeïnvloeding
rondom luchthavens
en luchtverkeer

75

4

75

4

-

-

-

-

70

94

70

94

-

-

-

-

§

Clusteroverstijgende
projecten

-

31
dec.
2017
-

Budget
v. derden

240

31
dec.
2017
186,5

TBO
budget

Achterban
Ondersteuning
achterban
Contact met de
achterban
Clusteroverstijgend project
Globale analyse om
meer inzicht te
krijgen op de
ruimtelijke opgave
voor Brabant vanuit
landbouw en energie
BMF Meet-ups
Podium voor actuele
duurzaamheids- en
transitiediscussies
starten

31
dec.
2017
186,5

Prov.
budget

§ 2.5.1

Totaal
budget
Uren
240

-

31
dec.
2017
-

200

90,5

200

90,5

-

-

-

-

120

49

120

49

-

-

-

-

§ 2.4.4

§ 2.5.2

§ 2.5.3
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§

Cluster Communicatie,
politiek, algemeen

§ 2.6.1

Communicatie en politiek
Zichtbaar maken
waar de BMF voor
staat en wat zij doet
Ondersteunen
huidige achterban en
werven nieuwe
achterban
Werven fondsen
Onderhouden
politieke contacten

§ 2.6.2

Algemeen
Coördinatie
Actualiteiten
Deskundigheidsbevordering

3.2

TBO
budget

700

31
dec.
2017
1059,5

580

602

Totaal
budget
Uren
700

31
dec.
2017
1059,5

Prov.
budget

580

602

Budget
v. derden

-

31
dec.
2017
-

-

31
dec.
2017
-

-

-

-

-

Inhoudelijke verantwoording

3.2.1 Beleidscluster Ruimte en Natuurlijk Kapitaal
3.2.1.1 Natuur, landschap en biodiversiteit
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Beleidsbeïnvloeding
Bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit
Omgevingswet
Natuur en Landschap
Afstemming tussen natuurorganisaties
Advisering van cluster landbouw/voedsel, energie en mobiliteit
Realisatie:
Beleidsbeïnvloeding en omgevingswet
De BMF heeft een zienswijze ingediend op de wijziging in de Verordening Ruimte van de regels
in de Verordening ruimte voor veehouderij en mestbewerking. Daarnaast heeft de BMF
gereageerd op de wijziging om zonneparken mogelijk te maken in het Natuurnetwerk Brabant en
heeft de BMF de beleidsregel over staldering becommentarieerd.
Naar aanleiding van het rapport ‘VTH (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
in het omgevingsrecht: een snel veranderende taak’ heeft de BMF suggesties gedaan aan de
provinciale politiek voor toezicht en handhaving en is door de BMF een meldpunt ‘overlast
veehouderij’ ingesteld. Daarnaast is over dit onderwerp overleg geweest
met de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
In het kader van de nieuwe omgevingswet heeft de BMF onder andere de informatieavond op 28
maart bezocht, op 15 mei inbreng gegeven bij het OmgevingsLAB XL en is er op 29 november
met het BMF-team overleg geweest met het omgevingsteam van de provincie .
Bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit
In 2017 heeft de BMF veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding en het proces rondom
het Provinciale Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de doorsnijding
van de Baardwijkse Overlaat (zie ook bij paragraaf mobiliteit).
Samen met de terreinbeherende organisaties is de BMF een partner in het Natuurnetwerk
Brabant. Belangrijke items waar in dit verband gezamenlijk aan gewerkt wordt, zijn monitoring
van de realisatie van de natuurdoelen en communicatie hierover, advisering over mogelijke
aanscherpingen van de natuurdoeltypenkaart, stimuleren van agrarisch natuurbeheer in de
ondernemende EHS, beoordelen van de kwaliteit van de aanvragen voor de inzet van
het Groen Ontwikkelbureau Brabant (GOB) en monitoren van de voortgang van de realisatie
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hiervan, kijken naar kansen voor realisatie van ecologische verbindingszones in
gebiedsaanpakken, advisering bij aanvragen voor life+ projecten in Brabant, het zoeken van
nieuwe minder traditionele partners voor de realisatie van Natuurnetwerk Brabant, in kaart
brengen van en adviseren over mogelijkheden voor kavelruil, stimuleren van een invulling van
de witte vlekken in het Natuurnetwerk (gebieden waar nog geen initiatiefnemers actief zijn) en
input leveren voor de provinciale toolbox voor het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.
In 2017 is onder andere aandacht besteed aan de mogelijkheden van kavelruil, de capaciteit bij
de manifest partners, de aanpak van de zogenaamde blinde vlekken (gebiedsopgaven waarvoor
zich in het verleden geen trekkers hebben gemeld), de subsidiemogelijkheden uit POP 3,
pachtervaringen, de Programmatische Aanpak Stikstof, evaluatie van BrUG (Brabant
Uitnodigend Groen), het vervolg van de gateway Review, Natuurnetwerk Brabant en landschap
in de omgevingsvisie, robuuste beekdalen als klimaatbuffer en de gelijkberechtiging.
Verder heeft de BMF actief een bijdrage geleverd aan evenwichtige planvorming op
gemeentelijk niveau, zie hieronder.
o In Breda heeft de BMF in afstemming met de achterban een zienswijze ingediend op het
omgevingsplan voor het Markdal;
o In Bergeijk heeft de BMF ingesproken op het ontwerp bestemmingsplan 2e herziening ten
behoeve van een veehouderij en mestverwerker . Er is een zienswijze ingediend tegen de
door waterschap De Dommel verleende watervergunning voor een mestverwerkingsinstallatie
en vervolgens ook beroep aangetekend.
o In de gemeente Boekel is een zienswijze ingediend op het voorontwerp van het
bestemmingsplan buitengebied voor de nieuwvestiging van een varkenshouderij aan de
Langstraat en is een zienswijze ingediend op het ontwerp van het omgevingsplan
Buitengebied.
o De BMF heeft een zienswijze ingediend tegen de door Refresco bij de provincie
aangevraagde onttrekkingsvergunning voor grondwater.
o In Halderberge is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied
1e herziening Halderberge. Onderwerpen die met name speelden, waren de ruimte voor de
veehouderij en voor teeltondersteunende voorzieningen. Er is uitvoerig overleg geweest met
de gemeente over de inbreng van de BMF op dit plan.
o De BMF heeft overleg gehad met de Omgevingsdienst West-Brabant over de ontheffingen
voor helikopters voor funvliegen. Er zijn afspraken gemaakt voor de vliegtijden en het gebied
waarboven gevlogen mag worden.
o De BMF heeft met de gemeente ’s-Hertogenbosch gesproken over de plannen voor een
Groene Delta 2. Hierin wordt de waterkwaliteit en een klimaatbestendige inrichting meer
richtinggevend.
o De BMF heeft regelmatig contact met de Efteling over de uitbreidingsplannen. Onder andere
wordt samen met Natuurmonumenten gewerkt aan een convenant en het nieuwe
ontwerpbestemmingsplan.
o Met Natuurmonumenten en Het Groene Hart is verschillende keren overleg geweest over het
ontwerpbestemmingsplan Natuurbegraafplaats Loon op Zand.
o De BMF heeft een reactie gegeven op de ontwerp-omgevingsvisie van Oirschot.
Met succes is verzocht de omgevingsvergunningen in te trekken voor de leegstaande
veehouderij aan de Logtsebaan 2.
o Er zijn overleggen gevoerd met de terreinbeherende organisaties, gemeente Oss en
ontwikkelaars over het geplande windpark in de Lithse Polder.
o Er is een zienswijze ingediend bij de gemeente Tilburg op de Nota Reikwijdte en Detailniveau
voor het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, daarnaast is er overleg gevoerd over het
Masterplan Bedrijventerrein Wijkevoort.
o Naar aanleiding van het beroep tegen de Natuurbeschermingswetvergunning voor Defensie
voor de vliegbasis Woensdrecht is er los van de lopende procedures overleg gevoerd met
Defensie om te onderzoeken of er een vergunbare situatie denkbaar is die recht doet aan de
activiteiten op de vliegbasis zonder schade aan natuur.
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Natuur en landschap
De BMF beoordeelt, mede op verzoek van de terreinbeherende organisaties, aanvragen
voor de Wet Natuurbeheer. Hiervoor zijn de publicaties van de vergunningen door de provincie
Noord-Brabant bijgehouden, bekeken en becommentarieerd en waar nodig zijn
ontwerpvergunningen doorgeleid naar onze lokale aangesloten groepen.
Met het oog op leefgebiedsplannen is de conceptfaunabeheervisie van de provincie NoordBrabant becommentarieerd en heeft de BMF gereageerd op het conceptfaunabeheerplan.
Daarnaast zijn diverse vragen over soorten(bescherming) vanuit achterban beantwoord en
heeft de BMF deelgenomen aan de vergaderingen van de provinciale werkgroep
Biodiversiteit en leefgebieden.
In 2017 heeft de BMF veel aandacht gevraagd voor het verdwijnen van de zandpaden in
Brabant met publicitaire acties, maar ook door middel van het indienen van zienswijzen
en bezwaren.
Afstemming tussen natuurorganisaties
In 2017 zijn er iedere zes weken vergaderingen geweest van het Natuurbeschermingsoverleg
en het ambtelijk voorbereidingsoverleg (pre-Nb). Een scala aan onderwerpen is aan de orde
gekomen, onder andere het organiseren van een inspiratiemiddag over landschap, met
aandacht voor de landschapsvisie van de provincie Noord-Brabant, regelingen
landschapsbeheer en energielandschappen, excursie voor PS-leden naar Labbegat,
Honderdmorgen en Zwijnsbergen over de gevolgen van de omgeving op natuurwaarden
(stikstof, mest, waterkwaliteit, versnippering), maar ook over de resultaten die bereikt zijn en
mogelijke kansen, waterbeleidszaken (zie ook paragraaf 2.1.2 Ruimte en Water) zoals GGOR,
WABES en KRW, robuuste beekdalen, klimaatadaptatie, energietransitie, waaronder 380 kV
in West-Brabant en wind, intensieve veehouderij en mestverwerking, mobiliteit en infrastructuur,
waaronder N69, A58, A67, A59, N65.
Advisering van cluster Landbouw/voedsel, Energie en Mobiliteit
Het cluster Natuurlijk kapitaal heeft cluster Landbouw geadviseerd op het gebied van
veehouderij, stikstof en ammoniak.
Met cluster Energie is met name inhoudelijk gesproken over inpassing van windenergie.
Cluster Mobiliteit is geadviseerd over de ontsnippering van de A58, A59, N65 en wat betreft
de N69 over (provinciaal) beleid, wetten en jurisprudentie.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
475
875
1350

Realisatie
708,5
914
1622,5

Verschil
+233,5
+39
+272,5

Verschil:
De urenoverschrijding is met name toe te schrijven aan extra uren die zijn gemaakt in het proces
rondom de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de reacties op de Verordening Ruimte en
het nieuwe stalderingsbeleid. Daarnaast heeft de BMF in 2017 onverwacht veel tijd en aandacht
besteed aan het behoud van zandpaden in Brabant en zijn er extra bijeenkomsten geweest van het
ambtelijk overleg Natuurnetwerk Brabant, om dieper in te gaan op de oorzaken waarom de
provinciale doelen van het realiseren van natuurnetwerk Brabant niet gehaald worden, hoe te
komen tot een versnelling en de aanpak van ‘witte vlekken’.
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3.2.1.2 Ruimte en water
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Beleidsbeïnvloeding
Bijdragen aan waterkwaliteit en –kwantiteit in planvorming en activiteiten
Afstemming tussen waterschappen en andere organisaties met waterbelangen
Realisatie:
Beleidsbeïnvloeding
Een onderwerp dat de BMF steeds meer oppakt in reacties en zienswijzen is klimaatadaptatie.
De opvang van piekbuien en lange droogte vraagt een andere inrichting van het watersysteem
in (robuuste) beekdalen en daar buiten. Onderdoorgangen van wegen horen hierop aangepast
te worden. Waterbuffering in natuurgebieden maakt onderdeel uit van de discussies. De BMF
blijft aandacht vragen voor de lagenbenadering en passend grondgebruik als leidend principe.
De BMF heeft een actieve inbreng gehad in het debat rondom het zesde actieplan Nitraat,
zowel op provinciaal niveau als richting de Tweede Kamer.
De BMF heeft in relevante overleggen aandacht gevraagd voor het feit dat de normen uit de
Kaderrichtlijn Water voor nitraat en fosfaat niet gehaald worden vanwege de zeer hoge
nutriëntenbelasting.
De BMF heeft actief deelgenomen aan de werkgroep Beregeningsbeleid. Onder andere
heeft de BMF aandacht gevraagd voor het feit dat de hoeveelheid grondwater die door de
zogenaamde “kleine onttrekkingen’’ (pompcapaciteit , 10 m³ per uur) onttrokken wordt
vermoedelijk zeer substantieel is, maar dat waterschappen en provincie hier onvoldoende
zicht op hebben.
De toestandsrapportage Verdroging van de provincie Noord-Brabant is nauw gevolgd. Opnieuw
is gebleken dat weinig betrouwbare meetreeksen beschikbaar zijn, waardoor een objectieve
toestandsrapportage lastig op te stellen is. Ook is de BMF betrokken geweest bij het opstellen
van een gevoeligheidsanalyse voor grondwaterlichamen in Brabant. Uit deze analyse, waarin
verschillende toekomstige ‘grondwaterbehoeftescenario’s’ zijn doorgerekend, blijkt de impact
van grondwateronttrekkingen op het watersysteem in Brabant groter te zijn dan aanvankelijk
gedacht. Verder is in september 2017 een KWR-rapport verschenen over de
grondwaterstanden waaruit bleek dat er sprake is van een voorzichtig dalende trend.
De BMF maakt zich sterk dat deze onderwerpen worden meegenomen in de ontwikkeling van
het nieuwe provinciale grondwaterbeleid.
De BMF pleit voor bedrijfswaterplannen om de verdroging van natte natuurparels in Brabant
een halt toe te roepen.
In een breed samengestelde werkgroep is onder leiding van Rijkswaterstaat in 2017 verder
gewerkt aan het inhoud geven van de Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem, kortweg
‘Wabes’. In het Wabesproces is op een rij gezet hoeveel water uit het stroomgebied van
de Maas in periodes van lange droogte beschikbaar is voor allerlei doelen zoals
drinkwatervoorziening, koelen centrales, proceswater voor industrie, voor de scheepvaart zowel
in Nederland alsook in België (met name Vlaanderen), visserijdoelen maar ook natuur en
landbouw. De klimaatscenario’s zijn zodanig dat er in de toekomst veel minder water uit de
Maas gedurende lange tijd beschikbaar zal zijn, waardoor allerlei maatregelen genomen moeten
worden om de tekorten op te vangen. De Wabes moet nog vertaald gaan worden naar het beleid
van de provincies en waterschappen. Uiteindelijk zal er in 2021 een nieuw Maasverdrag moeten
komen te liggen. Op landelijk niveau is afgestemd met deskundigen van de terreinbeherende
organisaties wat dit onder andere betekent voor de instandhoudingsdoelen van bijvoorbeeld
de Natura2000-gebieden.
Bijdragen aan waterkwaliteit en –kwantiteit in planvorming en activiteiten
Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen van de gemeenten is nadrukkelijk gelet op de
doorvertaling van de Verordening ruimte in die plannen. Voorbeelden hiervan zijn de ruimtelijke
zonering zoals de groen-blauwe mantel, bouwblokgrootte, het VAB-beleid, teeltondersteunende
voorzieningen, boomteelt, glastuinbouw, de veiligstelling van natuurgebieden en
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landschapselementen, cultuurhistorische waarden, water, behoud van zandpaden, recreatie,
nevenactiviteiten in het buitengebied, verkeer en evenementen. In een aantal plannen speelt ook
de verwerking van mest een rol. Niet alle gemeenten beschermen de natuur en
landschapswaarden expliciet maar duiden die aan als agrarisch gebied met landschappelijke (en
cultuurhistorische) waarden zonder aan te geven waar die zich bevinden waardoor ze mogelijk
verdwijnen.
Bij de gemeenten heeft de BMF ook verschillende plannen en Wabo-vergunningen beoordeeld.
Een van de belangrijke onderwerpen is de veehouderij. We hebben in verschillende plannen de
methode regionaal dierstandstill ingebracht als kansrijk ontwikkelingsperspectief. Daarnaast zijn
er verschillende vergunningen ingevolge de Nbw beoordeeld.
De BMF heeft met Staatsbosbeheer en Waterschap AA en Maas overleg gehad om te kijken of
DHZ-middelen in dit waterschap ingezet kunnen worden ter bestrijding van verdroging van
natte natuurparels.
De BMF heeft de overleggen van de projectgroep RBOM bijgewoond, waarin wordt
voorgesorteerd op nieuwe stroomgebiedbeheerplannen vanuit de gedachte dat er in Brabant
een versnelde aanpak nodig is om de KRW-doelen te halen.
Naar aanleiding van de wateroverlast in 2016 werken de waterschappen voortvarend aan wat ze
noemen de ‘herprofilering van watergangen’. De natuurdoelen van de betreffende gebieden
worden hierbij onvoldoende meegenomen. De BMF is hierover het gesprek aangegaan met
de waterschappen.
De BMF heeft in 2017 het landelijk ‘waterbeschikbaarheidstraject Maas’ bijgewoond,
georganiseerd door Rijkswaterstaat, waarbij vooral veel gebieds- en watersysteemkennis is
ingebracht. Ook heeft de BMF in 2017 de provinciale overleggen over ´waterbeschikbaarheid´
bijgewoond. Prangende vraag voor de toekomst zal zijn: hoeveel water heeft de natuur nodig?
Afstemming tussen waterschappen en andere organisaties met waterbelangen
In april is met de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) een excursie geweest naar de
Strabrechtse Heide over klimaatbestendigheid. Er is over dilemma’s als inundatie en bagger
gesproken. Ook is aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden om waterbuffering en natuur te
combineren aan de hand van de geforceerde waterberging in het Dommeldal en de verhoging
van de A67 bij de Dommel.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
335
375
170
880

Realisatie
285
394,5
177,5
857

Verschil
-50
+19,5
+7,5
-23

Verschil: er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.1.3 Projecten 2017
Beleidsmatige betrokkenheid Moerdijk
In 2017 heeft de BMF in de werkgroep Natuur en Water van Havenschap Moerdijk inhoudelijke
input geleverd voor onder andere het watermanagementplan, het managementplan beschermde
soorten en het bestemmingsplan Industrie en Havenschap Moerdijk.
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De BMF heeft deelgenomen aan de groep ‘Gebruikerstoepassingen’ om verschillende
onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet te helpen testen op gebruiksvriendelijkheid.
De Groene Academie
In 2017 heeft de BMF samen met andere natuurorganisaties in Brabant De Groene Academie
opgericht (www.groeneacademie.nl). De Groene academie is het centrale loket waar vraag en
aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen.
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Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement van de Natuur en Milieufederaties, waarin
aandacht gevraagd wordt voor lichthinder en het belang en de waarde van duisternis.
Daarbij worden gemeenten en bedrijven aangespoord de verlichting in, op en rond hun panden
te doven. De organisaties uit ons netwerk moedigen we aan om groepsactiviteiten
in het donker te verzinnen, om zo de Nacht van de Nacht extra kracht bij te zetten.
De coördinatie van het Brabantse deel van de campagne neemt de Brabantse Milieufederatie
voor haar rekening.
3.2.1.4 Bijdrage aan doelstellingen 2016-2020 uit het BMF-beleidsplan
Vanuit het BMF beleidsplan 2016-2020 Brabant in Transitie staan voor Natuurlijk Kapitaal
de volgende kortetermijndoelstellingen voor een periode van 5 jaar:

Wat?
Verbeterde (omgevings)plannen
van overheden
Brabanders betrokken bij
provinciale/gemeentelijke
beleidsvorming op ruimtelijk gebied
Gebieden in Brabant waar natuurlijk
kapitaal is versterkt of toegenomen
Impact op politieke besluitvorming
rond natuurlijk kapitaal

Doelstelling 2016
40
18

2017 2018 2019 2020
11

250

92

70

50

7

14

10

21

18

Bijdrage aan deze doelstellingen in 2017:
Lijst met verbeterde (omgevings)plannen:
Provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
Zienswijze omgevingsplan Markdal
Ontwerp bestemminsplan 2e herziening Bergeijk
Voorontwerp bestemmingsplan Boekel
Ontwerp bestemminsplan buitengebied 1e herziening Halderberge
Groene Delta 2 Den Bosch
Uitbreidingsplannen Efteling
Natuurbegraafplaats Loon op Zand
Ontwerp omgevingsvisie Oirschot
Windpark Lithse polder
Bedrijventerrein Zwaluwenbunders Tilburg
Brabanders betrokken bij provinciale/gemeentelijke beleidsvorming op ruimtelijk gebied:
Circa 70 actieve achterbanleden bij omgevingsplannen
Gebieden in Brabant waar natuurlijk kapitaal is versterkt of toegenomen:
Behoud van zandpaden in Bergeijk, Reusel de Mierden, Hilvarenbeek, Goirle, Someren, Asten,
Waalre en Valkenswaard
Faunabeheer gericht op wilde zwijnen bij de Stippelberg, de Peelvenen, Strabrechtse Heide,
Weerter-Budelerbergen en Ringselven, en Leenderbos-Groote Heide
Breukherstel in Donzel, Nistelrode
Impact op besluitvorming:
Zienswijze Verordening ruimte
Suggesties voor toezicht en handhaving in het kader van het rapport VTH
Inbreng voor de nieuwe omgevingsvisie
Beoordeling natuurbeschermingsaanvragen
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A59 inpassing
A58 inpassing
Inbreng zesde actieplan Nitraat op provinciaal niveau
Inbreng zesde actieplan Nitraat richting Tweede kamer
Natuurrapportage 380KV (zie energie)
Natuurnetwerk Brabant
Beregeningsbeleid Grondwater
Waterbeschikbaarheidsproces voor Rijks- en overige wateren
Brabantse Keur
Programmatische aanpak Stikstof
Zienswijze Refresco
Afspraken over funvliegen West-Brabant
Concept Faunabeheerversie
Kaderrichtlijn Water, nitraat en fosfaat normen
3.2.2 Beleidscluster Landbouw en voedsel
3.2.2.1 Netwerk Goed Boeren
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
De beweging voor een nieuwe duurzame landbouw aanjagen
Realisatie:
Begin 2017 heeft Yvette Osinga de werkzaamheden voor het netwerk Goed Boeren overgenomen
van vertrekkend medewerker Piet Rombouts. Op basis van evaluatie en gesprekken met de boeren
in het netwerk is besloten om met Goed Boeren een nieuwe koers in te slaan waarbij meer nadruk
ligt op beleidsbeïnvloeding. Koplopers in de transitie naar een duurzame landbouw willen een eigen
stem om het provinciaal beleid, wat nu nog te veel de nadruk legt op de intensieve veehouderij,
gericht te krijgen op het ondersteunen en stimuleren van deze nieuwe duurzame vormen van
landbouw. Activiteiten gericht op het aansluiten van nieuwe leden heeft geleid tot vier
waardevolle/stevige nieuwkomers in de kerngroep van het netwerk (Den Elshorst, ’t Schop, Boer
Bas en Guus van Roessel).
Er hebben bijeenkomsten met de kerngroep plaatsgevonden in juni, september en november.
Ook is er een gesprek geweest met de werkeenheid van het GOB. Daarnaast is door de BMF
namens het Goed Boeren-netwerk een brief gestuurd naar de provincie en Statenleden met
constructieve input van de leden op de zogenaamde ‘ondersteunende maatregelen’ en heeft de
BMF aanvullend een gesprek georganiseerd tussen leden van het Goed Boeren-netwerk en
Statenleden om de brief toe te lichten. Deze input werd positief ontvangen en heeft concreet geleid
tot opname van de suggestie voor het realiseren van een proef om te komen tot best practices voor
emissiearme potstallen en een aangenomen motie met betrekking tot een vergoeding voor boeren
die schoolklassen ontvangen. Bij de laatste bijeenkomst van het jaar is op initiatief van de BMF
de rolverdeling verhelderd door middel van een nieuwe structuur, waarbij de BMF het secretariaat
van het Goed Boeren-netwerk vormt en een van de boeren (Jack Verhulst) is verkozen tot
voorzitter.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget

Realisatie

Verschil

240
240

288,25
288,25

+48,25
+48,25

Verschil:
Een deel van de extra uren die zijn besteed aan Goed Boeren is te verklaren door de overdracht
die intern heeft plaatsgevonden van Piet Rombouts naar Yvette Osinga.
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Maar ook inhoudelijk gezien zijn er extra uren gemaakt doordat de frequentie van het contact met
de boeren op verzoek van de leden is toegenomen en is er relatief veel tijd geïnvesteerd in
bedrijfsbezoeken van de leden en potentiële nieuwe leden.
3.2.2.2 Agro-ecologie
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Stimuleren van agro-ecologische vormen van landbouw
Realisatie:
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft in de pachtvoorwaarden goede stappen gezet
om agro-ecologische landbouw te stimuleren. Daarnaast heeft het GOB een bijeenkomst
georganiseerd en een website gelanceerd voor gemeenten (duurzamegronduitgifte.nl), om ook
hen te stimuleren met de pachtvoorwaarden aan de slag te gaan. De BMF heeft de contacten
onderhouden met het GOB en waar mogelijk en nodig input geleverd.
Het merendeel van de uren voor agro-ecologie is besteed aan het stimuleren van
voedselbossen als natuur-inclusief agrarisch alternatief. De BMF wordt steeds meer gezien als
het kennisnetwerk op dit onderwerp in Brabant. Onder andere is het Platform Voedselbossen
Brabant opgericht met een besloten Facebookpagina, heeft de BMF een speciale webpagina op
de BMF-website ingericht (http://www.brabantsemilieufederatie.nl/voedselbossen/), is een
voedselbossennieuwsbrief in het leven geroepen en heeft een groep belangstellenden
meegedacht over de beste manier om een community te vormen rondom voedselbossen.
Het voedselbossennetwerk had eind 2017 zo’n 760 deelnemers.
De BMF was medeorganisator van het Voedselbos symposium in Oisterwijk waar 130
belangstellenden verwelkomd mochten worden. Ook in 2018 zal de BMF in samenwerking met
EUGA (European Green Academy) weer een dergelijk symposium organiseren. De BMF heeft
in 2017 in samenwerking met twee stagiairs van Helicon 2017 twee voedselbosexcursies
georganiseerd. De eerste naar Ketelbroek en de tweede naar de voedselbossen van
Robert Knops in Beek en Taco Blom in Sint Truiden. In totaal waren er 90 deelnemers
voor deze excursie.
De landelijke Green Deal voedselbossen is getekend op donderdag 23 november. In Brabant
heeft Waterschap de Dommel deze getekend en er is ook een Brabants koploperproject
opgenomen (Blijendijk Vught). De provincie Noord-Brabant gaat alsnog ondertekenen en
hopelijk in de toekomst ook de HAS Den Bosch. Daarmee staat het onderwerp stevig op de
‘Brabantse’ kaart. Aansluitend op de ondertekening heeft de BMF een groot event met meer
dan 100 deelnemers georganiseerd in samenwerking met Den Food Bosch rondom de vraag
of voedselbossen rendabel te maken zijn. Het eensluidende antwoord was ‘JA’.
In opdracht van de BMF heeft een student van Van Hall Larenstein een rapport geschreven over
“Doorontwikkeling van dennenbossen naar Voedselbossen”.
Eerstejaarsstudenten van HAS Toegepaste Biologie hebben een onderzoek gedaan naar bodem
en biodiversiteit van voedselbossen. Dit onderzoek wordt vervolgd in 2018.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
240
240

Realisatie
316
316

Verschil
+76
+76

Verschil:
Het bouwen van een community kost veel tijd. De organisatie van het netwerk, de bijeenkomsten,
de excursies en de nieuwsbrieven heeft meer tijd gekost dan vooraf ingeschat, waarbij de
overschrijding nog enigszins beperkt is gebleven door de enthousiaste inzet van vrijwilligers
en stagiairs.
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3.2.2.3 Bodem
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Onder de aandacht brengen van de bodem en maatschappelijke zorgplicht voor de bodem
Realisatie:
Op het gebied van bodem is er dit jaar een onderzoek uitgevoerd door de BMF naar het inzetten
van plantaardige reststromen voor herstel bodemvruchtbaarheid en vastleggen organische stof.
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek gaat in 2018 een project starten in
het kader van Deltaplan Hoge Zandgronden over organische stof en het beregeningsbeleid.
Verder is de BMF dit jaar actief betrokken geweest bij de voorbereiding/ontwikkeling van een
project Brabant Bodem. Het doel van het project was om in het Van Gogh Park (het Groene
Woud) samen met ZLTO, Brabants Landschap, Louis Bolk Instituut en nog tal van andere
partners in een gebiedsgericht programma boeren te helpen goed bodembeheer als onderdeel
van natuurinclusieve landbouw toe te passen en hiervoor een verdienmodel te ontwikkelen in ‘
de vorm van een streekmerk. In 2018 worden hiervoor subsidieaanvragen gedaan en - indien
succesvol – zal worden gestart met de uitvoering.
De BMF heeft deelgenomen aan het bodemnetwerk Brabant dat een reeks bodemcafés
organiseert.
De BMF heeft de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen van een regionaal bodemproject
om CO²-opslag in de bodem te verwaarden, met als doel organische stof en het gebruik van
compost ten behoeve van het bodemleven te verhogen. Ook zijn de mogelijkheden verkend
om een informatief bodemcentrum op te richten.
Tot slot heeft de BMF de gemeente Cuijk geadviseerd over goed bodembeheer op een deel
van hun pachtgronden.
Uren:
Budget
Realisatie Verschil
Provinciaal budget
170
194,5
+24,5
TBO-budget
Budget van derden
Totaal
170
194,5
+24,5
Verschil: Er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
3.2.2.4 Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding om de transitie naar een duurzame landbouw te
versnellen
Realisatie:
De BMF heeft deelgenomen aan de maatschappelijke adviescommissie van het Landbouw
Innovatie Bureau en de transitietafels van de provincie. Het merendeel van de uren werd besteed
aan inhoudelijke ondersteuning van persberichten en lobbyactiviteiten, bijvoorbeeld over de
stikstofverordening (7 juli), het ondersteunend beleid, de Wet veedichte gebieden, nitraatrichtlijn,
regeerakkoord, de gemeenteraadsverkiezingen en de brandbrief over insectensterfte. Daarnaast is
er een gesprek geweest met Gemeente Oss over intensieve veehouderij en de mogelijkheden voor
alternatieven en hebben we intern aan onze landbouwstrategie gewerkt.
Uren:
Budget
Realisatie Verschil
Provinciaal budget
150
168
+18
TBO-budget
Budget van derden
Totaal
150
168
+18
Verschil: Er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
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3.2.2.5 Verduurzaming van de Brabantse voedselketen
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Informatie-uitwisseling en beeldvorming rondom de verduurzaming van de voedselvoorziening
en landbouw in Brabant
Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging
Realisatie:
De BMF heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van het nieuwe provinciale beleid gericht
op het beperken van de milieu impact voor omwonden en natuur als gevolg van hoog intensieve
veehouderijen en de besluitvorming daarover in juli 2017.
De BMF heeft veelvuldig inhoudelijk overleg gevoerd met aangesloten organisaties, betrokken
ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurdersgroepen. Daarmee is in onze kringen het
draagvlak voor het geformuleerde beleid versterkt. Na de zomer is de BMF betrokken geweest bij
enkele uitwerkingssporen (beleidsregel gezondheid en mestbewerkingsinstallaties en detaillering
van staldering). In samenwerking met het Burgerberaad Minder Beesten is de inventarisatie van
onderzoek naar de relatie tussen humane gezondheid en intensieve veehouderij uitgebracht en
gepresenteerd tijdens een manifestatie in Deurne en aan Europarlementariërs in Brussel.
De BMF neemt deel aan een kleine informele overlegtafel (de Tafel van Nuland) met mensen die
in Brabant vanuit uiteenlopende belangenposities nauw bij de beleidsontwikkeling en de
landbouwtransitie zijn betrokken. Daarnaast neemt de BMF deel aan de periodieke bijeenkomsten
van Food Up. Mede door dit soort contacten zijn we er in geslaagd met de ZLTO twee succesvolle
bijeenkomsten over het onderwerp ‘Menu van Morgen’ te organiseren met enkele ketenpartijen en
met geïnteresseerde Brabantse agrariërs en burgers.
In 2018 hopen we hier een vervolg aan te geven.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
200
200

Realisatie
529
-

Verschil
+329
-

529

+329

Verschil:
De overschrijding komt voort uit de intensieve betrokkenheid bij het tot stand komen van het nieuwe
provinciale beleid gericht op het beperken van de milieu-impact voor omwonenden en natuur als
gevolg van hoog intensieve veehouderijen. Gedurende 2017 werd al duidelijk dat het aantal begrote
uren niet voldoende zou zijn. Gezien het belang van een duurzame voedselketen voor natuur en
milieu en leefbaarheid in Brabant heeft de BMF toch besloten om vol in te blijven zetten op dit
onderwerp.
3.2.2.6 Projecten 2017
Cursussen verduurzaming landbouwsysteem
De Brabantse Milieufederatie heeft in 2017 in samenwerking met FoodUp! Brabant een
cursusreeks over duurzame landbouw georganiseerd, waarin deelnemers zelf aan de slag
gingen met het verduurzamen van (een onderdeel van) ons voedselsysteem. De reeks bestond
uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen waren. Onderwerpen van de cursussen
waren onder andere voedselbossen, composteren en varkens in het bos.
In kaart brengen lokale samenwerking
In het kader van de provinciale Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) 2016-2020 heeft
de provincie Noord-Brabant in 2017 een effectenrapportage opgesteld om inzicht te krijgen in de
voortgang van de transitie in de sector Agrofood. Om over de voortgang in gesprek te kunnen
met de partners zijn gegevens nodig. Deze gegevens en de duiding daarvan vormen input voor
de effectrapportage. De BMF heeft in overleg met de provincie relevante gegevens verzameld
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en aangeleverd voor het onderwerp ‘lokale samenwerking’.
Dit onderdeel geeft een beeld van activiteiten die zijn gericht op (het bevorderen van)
samenwerking op lokaal niveau, waarin wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en waarbij
rekening wordt gehouden met leefbaarheid, fysieke leefomgeving en het toekomstperspectief
voor ondernemers.
Kringlooptoetsen
De BMF heeft inhoudelijke input geleverd voor de kringlooptoets Mestverwerking van
Wageningen Universiteit en Research (WUR). Ook heeft de BMF input geleverd in
de Brede Maatschappelijke Begeleidingsgroep Kringlooptoets die, als uitvloeisel van
het akkoord van Van Doorn de opdracht heeft om een kringlooptoets te ontwikkelen om
landbouwkundige maatregelen op objectieve wijze te kunnen toetsen op hun kringloopeffecten.
Menu van Morgen
In samenwerking met de ZLTO en FoodUp! heeft de BMF in Brabant twee bijeenkomsten
georganiseerd over het Menu van Morgen. Het doel van de bijeenkomsten was om in Brabant
het gesprek te entameren over de toekomst van ons voedsel, met als centrale vraag hoe we de
samenstelling van ons menu kunnen veranderen om ook in de toekomst gezond en duurzaam
voedsel voor iedereen te kunnen garanderen. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor partijen
in de voedselketen, waarin werd onderzocht hoe zij aan de slag zijn of willen gaan met het Menu
van Morgen en wat dat betekent voor hun manier van werken in de toekomst. Daarna was een
publieksbijeenkomst georganiseerd, waarin mensen onder het genot van een menu van morgen
het gesprek over dit thema met elkaar en enkele aanwezige boeren konden voeren.
Agro As De Peel
De BMF heeft in samenwerking met ZLTO bijgedragen aan het project Bodemverbetering van
Streeknetwerken Noordoost-Brabant, waarbij de BMF zich met name gericht heeft op de
connectie met lokale ondernemers en burgers. Dit project maakte onderdeel uit van een groter
programma om het gebied Agro As de Peel te maken tot proeftuin voor vernieuwende landbouw.
De BMF is door de landelijke Natuur en Milieufederaties ingezet bij overleggen op landelijk
niveau over intensieve veehouderij en mestverwerking als vertegenwoordiger voor de twaalf
provinciale Natuur en Milieufederaties.
3.2.2.7 Bijdrage aan doelstellingen 2016-2020 uit het BMF beleidsplan
Vanuit het BMF beleidsplan 2016-2020 Brabant in Transitie staan voor landbouw en voedsel de
volgende korte termijn doelstellingen voor een periode van 5 jaar:
Wat?
Brabanders bereikt met feiten over
de effecten van de industriële
landbouw en/of met duurzame
alternatieven daarvoor
Brabanders betrokken bij
provinciale/gemeentelijke
beleidsvorming en/of
gebiedsaanpak met betrekking tot
de transitie van de landbouw
Boeren aangesloten bij het netwerk
Goed Boeren
Projecten in Brabant gerealiseerd
om de landbouw te verduurzamen,
waaronder 70 hectare voedselbos
Impact op politieke besluitvorming
rond landbouw en bodem

Doelstelling 2016
2017
2018 2019 2020
10.000 10.000 10.000

250

50

190

120

50

12

3
70 ha
10

27

5
20 ha
2

5ha
1
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Bijdrage aan deze doelstellingen in 2017:
Brabanders bereikt met feiten over de effecten van de industriële landbouw en/of met duurzame
alternatieven daarvoor:
In 2017 heeft de BMF diverse keren de krant gehaald met artikelen over de intensieve
veehouderij en heeft de BMF opgetreden op diverse symposia, zoals het Voedselbos
symposium in Oisterwijk. Ook via het Menu van Morgen en de cursussen verduurzaming
landbouwsysteem zijn veel Brabanders actief bereikt.
Brabanders betrokken bij provinciale/gemeentelijke beleidsvorming en/of gebiedsaanpak met
betrekking tot de transitie van de landbouw:
Minimaal 100 Brabanders waren betrokken bij de beleidsvorming rondom het nieuwe provinciale
beleid gericht op het beperken van de milieu impact voor omwonden en natuur als gevolg van
hoog intensieve veehouderijen en de besluitvorming daarover in juli 2017. Daarnaast waren er
zo’n 90 deelnemers aan de voedselbossen excursies.
Boeren aangesloten bij het netwerk Goed Boeren:
Op basis van de nieuw gekozen koers is er voor gekozen om het Goed Boeren netwerk te
concentreren rondom een kerngroep die in staat is de kwalitatieve inbreng te leveren die nodig is
voor beleidsbeïnvloeding. Uitbreiding van het netwerk is nog steeds wenselijk, maar alleen als
dit toevoegt aan de inhoudelijke kwaliteit van deze kerngroep. In 2017 zijn 4 nieuwe leden
toegetreden tot het netwerk van Goed Boeren, de kerngroep bestaat nu uit in totaal 12 leden.
Projecten in Brabant gerealiseerd om de landbouw te verduurzamen, waaronder 70 hectare
voedselbos:
5 projecten: cursussen verduurzaming landbouwsysteem, 2 Kringlooptoetsen,
Menu van Morgen, Agro As De Peel
In 2017 is direct en indirect door de BMF naar schatting zo’n 5 hectare voedselbos
gerealiseerd.
Impact op politieke besluitvorming rond landbouw en bodem:
De BMF heeft actief bijgedragen aan het tot stand komen van het nieuwe provinciale beleid
gericht op het beperken van de milieu-impact voor omwonenden en natuur als gevolg van hoog
intensieve veehouderijen en de besluitvorming daarover in juli 2017.
3.2.3 Beleidscluster Energie
3.2.3.1 Aanjagen energietransitie proces
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Deelname aan de Brabantse Energie Alliantie
Informatie-uitwisseling en beeldvorming rondom verduurzaming van de Brabantse
energiehuishouding
Realisatie:
Deelname aan de Brabantse Energie Alliantie
De BMF heeft onder deze noemer de startbijeenkomsten van de regionale energiestrategieën
in West-Brabant, Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven bijgewoond. De BMF heeft bij
deze bijeenkomsten aandacht gevraagd voor het belang van natuur en landschap bij de
ontwikkeling van duurzame energie, hetgeen in alle bijeenkomsten een onderbelicht aspect
dreigde te worden.
Informatie-uitwisseling en beeldvorming rondom verduurzaming van de Brabantse
energiehuishouding
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Op dit onderdeel van het werkplan hebben geen activiteiten plaatsgevonden.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
225
225

Realisatie
68
68

Verschil
-157
-157

Verschil:
Door het vertrek van Gerben de Vries als projectmedewerker Energie en de lange periode die
het geduurd heeft voordat een goede opvolger aangetrokken kon worden, hebben veel activiteiten
vanuit het werkplan rondom energie langere tijd stil gelegen. Deze provinciale uren worden echter
gecompenseerd met overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan, zoals Natuur,
landschap en biodiversiteit, Verduurzaming van de Brabantse Voedselketen of Planvorming
infrastructuur en daar aan verwante (ruimtelijke) planvorming en Communicatie waar de begrote
uren onvoldoende bleken voor de activiteiten.
3.2.3.2 Energiebesparing en –opwek
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Zonneboeren: slimme combinaties zoeken van zon-PV, agrarische activiteit en burgerparticipatie
Brabantse burgers op gang helpen met bespaarmaatregelen aan woningen
Realisatie:
Op deze twee onderdelen van het werkplan hebben geen activiteiten plaatsgevonden.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
160
160

Realisatie
0
0

Verschil
-160
-160

Verschil:
Door het vertrek van Gerben de Vries als projectmedewerker energie en de lange periode die het
geduurd heeft voordat een goede opvolger aangetrokken kon worden, hebben veel activiteiten
vanuit het werkplan rondom energie langere tijd stil gelegen. Deze provinciale uren worden echter
gecompenseerd met overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan, zoals Natuur,
landschap en biodiversiteit, Verduurzaming van de Brabantse Voedselketen of Planvorming
infrastructuur en daar aan verwante (ruimtelijke) planvorming en Communicatie, waar de begrote
uren onvoldoende bleken voor de activiteiten.
3.2.3.3 Beleidsbeïnvloeding/belangenbehartiging
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding om de transitie naar een duurzaam energiesysteem
te versnellen
Ondersteuning lokale duurzame initiatieven
Realisatie:
Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding om de transitie naar een duurzaam energiesysteem
te versnellen
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Om een goede lobby op te zetten rondom de tracékeuze voor de nieuwe 380 kVhoogspanningslijn van het Zeeuwse Rilland naar Tilburg is een Natuurrapportage opgesteld
en gepubliceerd, waarbij de BMF een coördinerende rol op zich genomen heeft. Dit heeft veel
tijd gekost, maar is mede dankzij alle media-aandacht en de spreektijd bij het rondetafelgesprek
in Provinciale Staten een zeer effectief instrument gebleken. Het advies van de
natuurorganisaties tegen een zuidelijk tracé is uiteindelijk door de minister overgenomen.
Samen met de terreinbeherende organisaties zijn in het kader van de urgentie van de
energietransitie discussies gevoerd om tot een gezamenlijke visie over energie en landschap
te komen. Verder is een presentatie over windenergie verzorgd tijdens een inspiratiedag van
Staatsbosbeheer en het beheerdistrict Oost van Staatsbosbeheer in Oss.
Vanuit het oogpunt van energie is input geleverd voor de BMF in het kader van de
Omgevingsvisie.
Ondersteuning lokale duurzame initiatieven
De BMF heeft als secretaris ondersteuning gegeven aan de werkgroep Kennisdeling Energie
coöperaties Hart van Brabant.

Uren:
Provinciaal budget
TBO budget
Budget van derden
Totaal

Budget
250
250

Realisatie
300
300

Verschil
+50
+50

Verschil:
De overschrijding in het aantal uren is met name het gevolg van de vele afstemmingsactiviteiten die
nodig waren om tot een gedragen Natuurrapportage te komen in het 380Kv-proces.
3.2.3.4 Projecten 2017
Beleidsmatige betrokkenheid Moerdijk
In 2017 heeft de BMF in de werkgroep Energie van Havenschap Moerdijk inhoudelijke input
geleverd voor het Energieprogramma Moerdijk.
Draagvlak en participatie Wind op Land
In de loop van 2016 is de BMF betrokken geraakt bij de landelijke opdracht Milieustudie
Draagvlak & Participatie Wind op Land. Voor dit project onderzoekt en ondersteunt de BMF
de casus ‘burgerwindpark De Spinder’. In 2017 heeft de BMF deelgenomen aan de werkgroep
Participatie zoals die is opgericht vanuit de 10 betrokken energiecoöperaties. Verder is er met de
stakeholders rond de Spinder een discussie gevoerd over de concept MER. Via een aantal
interviews met stakeholders, waaronder kernfiguren in burgerinitiatieven is de
projectgeschiedenis en analyse verder uitgewerkt en is een ‘lessons learnt’-document opgesteld.
Ondersteuning projectteam Wind op Land
De BMF heeft een ondersteunende rol gespeeld binnen het projectteam Wind op Land van
de landelijke organisatie van de Natuur en Milieufederaties, dat zich onder andere heeft
beziggehouden met een nieuwe Green Deal Participatie in duurzame energieprojecten en
expertsessies voor een afwegingskader voor natuurbelangen in windprojecten op land.
Themabijeenkomst Praktijkvoorbeelden Wind op Land
In het kader van een nieuwe leeromgeving voor wind op land (www.windopland.info) heeft de
BMF een themabijeenkomst georganiseerd op 20 april in Den Bosch over verschillende
praktijkvoorbeelden van windontwikkeling.
In de afgelopen drie jaar heeft de BMF een MKB-duurzaamheidsscan ontwikkeld vanuit het idee
een eigen product op de markt te zetten dat (1) het bedrijfsleven op een positieve manier
beweegt duurzaam te handelen en (2) een bron van inkomsten voor de BMF zou kunnen
vormen. In 2017 is een scan uitgevoerd voor B&S Shop Fly, een partner van Eindhoven Airport.
Secretariaat Brabantse Energie Alliantie
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De Brabantse Energie Alliantie (BEA), is een netwerk van (tot nu toe) 16 provinciaal
samenwerkende partijen. In verschillende actietafels vinden partners elkaar om aan opgaven
te werken, die regio overstijgend zijn of die vanwege hun complexiteit beter op provinciaal
niveau opgepakt kunnen worden. Zo werken in de actietafel Warmte zo’n 20 initiatiefnemers van
Brabantse warmteprojecten samen aan een gezamenlijke strategie om weerstanden bij het
ontwikkelen van warmteprojecten te tackelen en kansen te verzilveren. Ook wordt er door de
actietafel Energieke Samenleving gewerkt aan een Brabantse oplossing om het uitrollen van
postcoderoos-projecten in alle vier de regio’s een boost te geven. Op 14 september 2017 heeft
de Alliantie tijdens het evenement E-day zich naar buiten toe gepresenteerd en laten zien welke
actietafels en activiteiten er binnen het BEA plaatsvinden. De BMF heeft als secretaris van de
Brabantse Energie Alliantie een aanjagende en ondersteunde rol bij de activiteiten van de
Alliantie en het verder uitwerken van de samenwerking.
3.2.3.5 Bijdrage aan doelstellingen 2016-2020 uit het BMF-beleidsplan
Vanuit het BMF-beleidsplan 2016-2020 Brabant in Transitie staan voor energie de volgende korte
termijn doelstellingen voor een periode van 5 jaar:
Wat?
Brabanders bereikt met feiten over
duurzame energie
Bewoners geholpen met
energiebesparing
Bedrijven geholpen met
energiebesparing
Projecten op gebied van
energieneutrale woningen
Projecten op gebied van duurzame
energieopwekking
Impact op politieke besluitvorming
rond energie

Doelstelling 2016 2017 2018 2019 2020
10.000 2.000 2.500
5.000

0

0

50

3

1

2

0

0

1

1

0

10

3

1

Branders bereikt met feiten over duurzame energie:
Op het gebied van energie heeft de BMF door middel van publicaties in de BMF-nieuwsbrief
en op social media, maar ook met de nieuwsbrieven van de Brabantse Energie Alliantie,
het evenement E-day en de Wind op land themabijeenkomst naar schatting zo’n 2.500
Brabanders bereikt met feiten over duurzame energie.
Bedrijven geholpen met energiebesparing:
Door middel van het uitvoeren van de MKB-scan heeft de BMF één bedrijf geholpen met het in
beeld brengen van duurzaamheid binnen hun bedrijf, waarbij energie een van de onderdelen is.
Impact op politieke besluitvorming rond energie:
Met inzet op het 380 kV-dossier heeft de BMF in 2017 één keer impact gehad op politieke
besluitvorming rondom energie.
3.2.4 Beleidscluster Mobiliteit
3.2.4.1 Planvorming infrastructuur en daaraan verwante (ruimtelijke) planvorming
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Participeren in verkennings- en planvormingsprocessen rondom diverse hoofdwegen in Brabant
(225 u)
Realisatie:
In 2017 heeft de BMF ingezet op Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL, het betreft
vooral infra langs A59 Waalwijk-Den Bosch).
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De verkeerskundige problematiek wordt hier aangepakt door capaciteitsvergroting, zonder de
doorstroming op de hoofdverbinding (A59) structureel te verbeteren. Dit heeft als gevolg
toename van verkeers- en milieubelasting in en rond de kernen. Daarnaast vormt de geplande
nieuwe aansluiting tussen Waalwijk en Drunen een bedreiging voor de ontwikkeling van een
robuuste landschaps-ecologische zone door de Baardwijkse Overlaat. Georganiseerde
omwonenden hebben een voorstel voor een alternatief ingebracht. De BMF neemt deel aan de
Adviesgroep GOL. Daarnaast heeft de BMF in samenwerking met de georganiseerde bewoners
en de provincie intensief gewerkt aan het tot stand komen van nader onderzoek en
expertsessies en zijn er gesprekken gevoerd met volksvertegenwoordigers en het
provinciebestuur over mogelijke aanpassingen van het voorkeursalternatief van de gemeenten
en provincie. In het najaar hebben de georganiseerde omwonenden en de BMF uiteindelijk een
zeer uitgebreide zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan ingediend. In 2018 komt
het ontwerp PIP in Provinciale Staten. Belangrijkste tegenvaller is dat GS haar voorkeursbesluit
voor GOL niet heeft aangepast.
Bij de planuitwerking InnovA58 heeft de BMF gewerkt aan een verkenning voor alternatieven
bij inpassing van de beekdalen in de planuitwerking InnovA58 bij Breda (St Annabosch-Galder)
en op het traject Tilburg en Eindhoven. Dit in samenwerking met georganiseerde omwonenden,
Vereniging Markdal, terreinbeheerders, provincie, gemeenten, waterschappen en
Rijkswaterstaat. Er zijn meerdere werksessies en bijeenkomsten van het ‘beekdalenoverleg’
gehouden waarbij inpassingsalternatieven/varianten zijn besproken. In de loop van 2017 geeft
Rijkswaterstaat aan onvoldoende financiële ruimte te hebben om het op basis van gezamenlijke
werksessies geformuleerde basispakket voor ecopassages te realiseren.
Eind 2017 is consensus bereikt over uitwerking van 2 varianten voor de passage bij de Beerze
en begin 2018 zal verder worden gezocht naar een oplossing voor de passages ten zuiden van
Breda. BMF richt zich met name op het zorgvuldig en integraal gezamenlijk verkennen en
afwegen van de belangen en functies op gebied van hydrologie, natuurontwikkeling en
leefomgevingskwaliteit.
De BMF heeft de discussie over (in onze ogen onwenselijke) omlegging N279 Helmond
(bij Dierdonk) begeleid.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
225
225

Realisatie
538,5
538,5

Verschil
+313,5
+313,5

Verschil:
Net zoals bij beleidscluster Ruimte en Natuurlijk Kapitaal is bij beleidscluster Mobiliteit het grootste
deel van de urenoverschrijding te verklaren door de extra inzet in het proces rondom de
gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
3.2.4.2 Verduurzaming mobiliteit (Daily Urban System/mobiliteit)
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Informatie-uitwisseling en beeldvorming rondom duurzame mobiliteit in Brabant
Realisatie:
Gedurende het jaar is voor mobiliteit de nadruk komen te liggen op planvorming en infrastructuur
zoals hierboven beschreven en zijn aan dit onderdeel van het werkplan na een initiële
verkenning geen uren meer besteed.
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Uren:
Provinciaal budget
TBO budget
Budget van derden
Totaal

Budget
75
75

Realisatie
4
4

Verschil
-71
-71

Verschil:
Gedurende het jaar is de prioriteitstelling in het werkplan aangepast en is meer aandacht uitgegaan
naar Planvorming infrastructuur en daaraan verwante (ruimtelijke) planvorming. Deze provinciale
uren worden echter gecompenseerd met overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan,
zoals Natuur, landschap en biodiversiteit en Communicatie, waar de begrote uren onvoldoende
bleken voor de activiteiten.
3.2.4.3 Luchthavens en vliegverkeer
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding rondom luchthavens en luchtverkeer
Realisatie:
Defensie is al jaren bezig met een belangrijk onderzoek, namelijk over de vraag hoe
geluidhinder en trillingen door zware helikopters op verantwoorde manier in het
luchthavenbesluit voor het vliegveld Gilze-Rijen kan worden opgenomen en hoeveel hinder
vergund moet worden op basis van de aan dit vliegveld toebedeelde taken. Begin 2018 ligt
het ontwerp-luchthavenbesluit ter visie. BMF heeft de onderzoeken en discussie gevolgd en
zal op het ontwerp luchthavenbesluit een zienswijze indienen.
Bij Seppe is er intensieve betrokkenheid van de BMF geweest bij overleg en onderzoek naar
de mogelijkheden voor verkleining van de geluidruimte voor helikopters. De BMF heeft hierbij
verschillende relevante partijen bij elkaar gezet en geprobeerd samen met hen stapsgewijs een
gedragen oplossing te formuleren. Omwonenden zijn van mening dat de provincie in 2013 een
te grote zone heeft vastgesteld door in haar berekeningen ten onrechte uit te gaan van de
zwaarste categorie helikopters. Het werk van de door CROSE ingestelde werkgroep van
luchthaven, overheid, omwonenden en BMF stagneert; partijen lijken niet te willen bewegen.
BMF heeft een procesvoorstel gedaan om de discussie tot een eind te brengen, hierover
moet nog besloten worden.
BMF heeft actief meegewerkt aan de doorstart van het samenwerkingsverband
Burgerorganisaties tegen hinder van vliegverkeer op vliegveld Eindhoven. Het Beraad
Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft zich op 20 mei in de regio gepresenteerd door middel
van een nieuwe website. BMF heeft er aan bijgedragen BVM2 goed van start te laten gaan
(opstellen manifest en organisatie website). Koers: De Alderstafel-afspraken lopen tot 2020,
er zijn nog geen afspraken die explosieve groei vanaf 2020 voorkomen.
BVM2 en BMF maken zich er hard voor om het vliegverkeer schoner, zuiniger en stiller
te maken. Innovaties moeten aangejaagd worden, BVM2 ziet daar een rol voor zichzelf.

Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
70
70

Realisatie
94
94

Verschil
+24
+24

Verschil: Er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
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3.2.4.4 Bijdrage aan doelstellingen 2016-2020 uit het BMF-beleidsplan
Vanuit het BMF-beleidsplan 2016-2020 Brabant in Transitie staan voor mobiliteit de volgende
kortetermijndoelstellingen voor een periode van 5 jaar:
Wat?
Brabanders bereikt over duurzame
mobiliteitsmogelijkheden
Brabanders betrokken bij
provinciale/gemeentelijke
beleidsvorming op het gebied
van mobiliteit
Project op het gebied van elektrisch
aangedreven voertuigen in plaats
van met een verbrandingsmotor
Impact op politieke besluitvorming
rond mobiliteit

Doelstelling
10.000

2016 2017 2018 2019 2020
250
250

250

50

50

1

0

0

10

25

4

Brabanders bereikt over duurzame mobiliteitsmogelijkheden
Op alle onderdelen van dit werkveld zoekt de BMF actief overleg en samenwerking met
achterban, geïnteresseerde burgers en belangengroepen. De BMF baseert haar inbreng
in ambtelijke en bestuurlijke gremia op de resultaten daarvan. Communicatie naar regionale
en lokale media wordt eerder door burgers en organisaties met wie we samenwerken gedaan
dan door de BMF zelf. We zien een bescheiden groei van supporters en aangesloten groepen
die voortkomt uit de samenwerking met individuele burgers en groepen burgers op dit werkveld.
Brabanders betrokken bij provinciale/gemeentelijke beleidsvorming op het gebied van mobiliteit:
Rond de beekdalpassages A58, GOL en Vliegveld Eindhoven heeft de BMF samen met
zo’n 50 omwonenden en andere betrokkenen geprobeerd om met degenen die daadwerkelijk
aan zet waren om beslissingen te nemen, stappen vooruit te zetten.
Project op het gebied van elektrisch aangedreven voertuigen in plaats van met een
verbrandingsmotor:
Er is van afgezien zelf of met anderen actief aan de gang te gaan met het opzetten van een
project ‘Elektrisch aangedreven voertuigen’. Er zijn geen bijzondere en gunstige kansen
gesignaleerd; daarnaast is twijfel gerezen of de BMF er goed aan doet zich proactief op
dit terrein te begeven.
Impact op politieke besluitvorming rond mobiliteit:
Positieve resultaten waaraan de BMF heeft bijgedragen: doorstart BVM2, stevige zienswijze
GOL, gezamenlijke positie ter versterking van de eco- en hydrologsiche passages in het project
InnovA58. Het alternatief voor de verkeersruit om Eindhoven, Smartwayz in combinatie met
lokale/regionale maatregelen lijkt zich verder te ontwikkelen.
3.2.5 Cluster overstijgende projecten
3.2.5.1 Achterban
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Ondersteuning achterban
Contact met de achterban
Realisatie:
Ondersteuning achterban
Ter (inhoudelijke) ondersteuning van de achterban vervult de BMF een vraagbaakfunctie voor
achterbangroepen en supporters: er komen jaarlijks veel vragen van burgers over verschillende
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onderwerpen, waarbij de BMF de mensen adviseert op inhoud, proces en strategie. De BMF
ondersteunt en adviseert over het vormen van burgergroepen en wil betrokken burgers
verbinden. Door onderlinge samenwerking en krachtenbundeling kunnen we de lokale
problematiek samen met de achterban op provinciaal niveau bezien. Onder andere heeft de
BMF zich in het kader van deze vraagbaakfunctie ingezet voor advies en ondersteuning van
(nieuwe) burgergroepen bij plannen voor nieuwe (of uitbreidingen van) veehouderijen en
mestverwerkers die gevolgen hebben voor de leefomgeving en natuur.
Ook wordt de BMF vrijwel dagelijks benaderd over plannen die ten koste gaan van
natuur en landschap, zoals de uitbreiding van recreatie in natuur, intensieve teelt in een
Natte Natuurparel, nieuwe natuurbegraafplaatsen, klachten over (dreigende) bomenkap,
vergravingen van waterlopen, plannen, projecten en activiteiten in N2000-gebieden, lichthinder,
geluidhinder, enzovoorts. De BMF geeft advies en ondersteuning, verwijst door naar andere
organisaties of geleidt de casus door naar de advocaat voor het verkrijgen van jurisprudentie.
Burgers belden de BMF met meldingen van aantastingen van natuur en landschap en vragen
over toezicht en handhaving. Ook dit jaar kwamen veel vragen binnen over zandpaden die
verhard werden en is er advies gevraagd over de PAS en wateronderwerpen.
De BMF heeft advies gegeven over de oprichting van zo’n zes nieuwe groepen. Een paar
daarvan waren groepen rond veehouderij(gebieden), een paar in de buurt van wegenprojecten,
een paar groepen die zich bezighouden met natuur, landschap, milieu en leefbaarheid.
Er is verschillende malen contact geweest met de lokale natuur- en milieugroep over
aangelegenheden over recreatie in of nabij de Chaamse bossen.
In Goirle heeft de BMF lokale natuur- en milieugroep geadviseerd over de procedures over de
parkeerplaats bij Klooster Nieuwkerk en bij het fietspad over de Regte Heide.
Er is samen met de achterban overleg geweest met de Gasunie over de
reparatiewerkzaamheden van de hoofdgasleiding. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering
van de werkzaamheden en het sparen van de bomen.
3.2.5.2 Contact met de achterban
In overleg met het dagelijks bestuur van de Raad van Aangeslotenen is op 18 april 2017 een
achterbanbijeenkomst georganiseerd in Tilburg. Tijdens die bijeenkomst is met de aangesloten
groepen en supporters op drie thema’s van gedachten gewisseld: de omgevingsvisie, landbouw
en de energietransitie. In de gesprekken werd besproken wat op deze dossiers is bereikt
en wat ons nog te doen staat.
Op 15 november organiseerde de BMF naar aanleiding van het verschijnen van het boek
‘Dit is uw land’ een goed bezochte achterbanbijeenkomst over geschiedenis en toekomst van de
landbouw. Sprekers waren Hans van Grinsven (auteur van het boek) en Hendrik Hoeksema
(programmaleider transitie bij de ZLTO).
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
240
240

Realisatie
186,5
186,5

Verschil
-53,5
-53,5

Verschil:
De onderbesteding op het onderwerp Achterban is te verklaren doordat er in 2017 geen aanvullende
regionale achterbanbijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Deze provinciale uren worden echter
gecompenseerd met overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan, zoals
Natuur, landschap en biodiversiteit, Verduurzaming van de Brabantse Voedselketen of Planvorming
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infrastructuur en daaraan verwante (ruimtelijke) planvorming en communicatie, waar de begrote
uren onvoldoende bleken voor de activiteiten.
3.2.5.3 Cluster overstijgend project
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Uitwerken cluster overstijgend project met betrekking tot het ontwikkelen en aanjagen van
brede regionale ontwikkelingsstrategieën
Realisatie:
In 2017 is binnen de BMF een begin gemaakt met het formuleren van een cluster overstijgend
project dat in 2018 uitvoering moet gaan krijgen. Besloten is dat het onderwerp van dit project
Klimaatbestendigheid gaat worden, omdat dat een actueel en urgent thema is dat bovendien
raakt aan vrijwel alle beleidsterreinen waarop de BMF actief is. Een projectteam is inmiddels
gevormd. In 2018 wordt het projectplan definitief vastgesteld en zal een gemeente gezocht gaan
worden waar we dit project kunnen gaan uitvoeren.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
200
200

Realisatie
90,5
90,5

Verschil
-109,5
-109,5

Verschil: De uitvoering van het project is doorgeschoven naar 2018 waardoor er in 2017 minder
uren zijn gemaakt dan begroot. Deze provinciale uren worden echter gecompenseerd met
overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan, zoals Natuur, landschap en biodiversiteit,
Verduurzaming van de Brabantse Voedselketen of Planvorming infrastructuur en daar aan verwante
(ruimtelijke) planvorming en Communicatie, waar de begrote uren onvoldoende bleken voor de
activiteiten.
3.2.5.4 BMF Meet-ups
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Podium voor actuele duurzaamheids- en transitiediscussies starten
Realisatie:
In 2017 is een concept ontwikkeld voor het organiseren van publieksbijeenkomsten op de
verschillende beleidsterreinen van de BMF. Omdat zich een kans voordeed om in de vorm
van een betaalde opdracht twee bijeenkomsten rond het Menu van Morgen te organiseren
is hieraan uiteindelijk geen verdere uitvoering gegeven.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
120
120

Realisatie
49
49

Verschil
-71
-71

Verschil:
Voor het organiseren van meet-ups heeft de BMF een betaalde opdracht geacquireerd, waardoor
er minder uren uit het werkplan aan deze activiteit zijn besteed. Deze provinciale uren worden
echter gecompenseerd met overschrijdingen op andere onderdelen van het werkplan, zoals Natuur,
landschap en biodiversiteit, Verduurzaming van de Brabantse Voedselketen of Planvorming
infrastructuur en daar aan verwante (ruimtelijke) planvorming en Communicatie, waar de begrote
uren onvoldoende bleken voor de activiteiten.
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3.2.6 Communicatie, politiek, algemeen
3.2.6.1 Communicatie en politiek
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Zichtbaar maken waar de BMF voor staat en wat zij doet
Ondersteunen huidige achterban en werven nieuwe achterban
Onderhouden politieke contacten
Realisatie:
In 2017 is de communicatie verder versterkt. De website werd 46.620 (2016: 35.146) keer
geraadpleegd door 32.444 (2016: 23.159) unieke bezoekers. Het aantal ‘vind-ik-leuks’
op Facebook steeg van 1.020 naar 1.105 en het aantal volgers op Twitter steeg
van 1.038 naar 1.220.
In 2017 zijn 12 nieuwsbrieven verstuurd (elke maand één) naar ruim 1900 abonnees, een
stijging van 400 abonnees ten opzichte van 2016.
In 2017 werden 29 (2016: 25) persberichten verstuurd. Niet zonder resultaat, want de BMF
was regelmatig (ten minste 90 keer, 2016: 80) in de Brabantse media te vinden. Vooral rond
inhoudelijke thema’s als de veehouderij en natuurbescherming, maar ook met publieksacties
als de Nacht van de Nacht.
Het aantal supporters steeg van 348 naar bijna 400, waarvan 123 betalende supporters.
Het dagelijks bestuur van de Raad van Aangeslotenen is ondersteund bij het organiseren van
een voorjaarsvergadering waarin onder andere het jaarverslag 2016 werd behandeld en een
najaarsvergadering waarin onder andere het Werkplan 2017 werd behandeld.
De Warandelezing die jaarlijks wordt georganiseerd met Brabants Dagblad, Tilburg
Sustainability Center en Academic Forum kende in 2017 een goede opkomst. Er kwamen
ongeveer 150 mensen luisteren naar een lezing van Bernice Notenboom over
klimaatverandering, gevolgd door een co-referaat van Dijkgraaf Kees Jan de Vet over
klimaat en de waterschappen.
De politieke contacten hebben zich in 2017 in belangrijke mate gericht op de afronding van
de mestdialoog en op het thema volksgezondheid en veehouderij, waarover de BMF een
rapport heeft geschreven dat is aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten.
De BMF heeft verder deelgenomen aan een provinciale community om de communicatie
rondom het Natuurnetwerk Brabant te versterken en was deelnemer aan de FoodUp!
Transitietafel, een platform dat tot doel heeft om de landbouwtransitie in Brabant verder
te brengen. Ook is een bijdrage geleverd aan het proces om tot een provinciale omgevingsvisie
te komen.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
700
700

Realisatie
1059,5
1059,5

Verschil
+359,5
+359,5

Verschil:
De overschrijding is het gevolg van minder ondersteuning op communicatie in de vorm van stagiairs
en werkervaringsplaatsen en meer communicatieve inzet op het landbouwdossier.
3.2.7 Algemeen
Korte samenvatting geplande activiteiten 2017:
Coördinatie
Actualiteiten
Deskundigheidsbevordering
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Realisatie:
In het werkplan zijn specifiek uren gereserveerd voor interne coördinatie en beschikt
elke medewerker over een aantal vrij te besteden uren om actualiteiten op te volgen of te
werken aan deskundigheidsbevordering.
Uren:
Provinciaal budget
TBO-budget
Budget van derden
Totaal

Budget
580
580

Realisatie
602
602

Verschil
+22
+22

Verschil:
Er is geen significant verschil tussen begrote en werkelijk bestede uren.
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4. Over het werkplan 2018
Het BMF Werkplan 2018 moet gezien worden in het verlengde van het nieuwe beleidsplan
2016-2020 Brabant in Transitie, dat in 2015 is opgesteld.
In dit beleidsplan stelt de BMF zichzelf nieuwe randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling2,
worden de speerpunten (biodiversiteit, klimaat en nutriëntenkringloop) nog een keer bevestigd, de
kernprocessen die de werkwijze van de BMF vormen (energieke samenleving, beleidsbeïnvloeding,
projecten) toegelicht en de BMF-werkvelden beschreven (natuurlijk kapitaal, landbouw en voedsel,
energie, mobiliteit). Verduurzaming binnen met name de laatste drie werkvelden kan een grote
bijdrage leveren aan het behouden en liefst vergroten van het natuurlijk kapitaal in Brabant.
Maar om dit potentieel volledig te benutten is een systeemverandering noodzakelijk.
Het beleidsplan beschrijft de transitiepaden die de BMF ziet, korte termijn doelen en manieren
waarop de BMF daaraan kan bijdragen.
Het werkplan 2018 geeft weer hoe de BMF, met deze streefbeelden als stip op de horizon, in 2018
wil werken aan het bereiken van de doelen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten wij in ons werk
zoveel mogelijk aan bij provinciaal beleid en provinciale uitvoeringsprogramma’s. We dragen vanuit
onze verantwoordelijkheid constructief bij aan de totstandkoming van gedegen beleid en betrekken
de Brabantse samenleving daar zoveel mogelijk bij. Daarnaast letten wij op een goede uitvoering
van dat beleid.
Voor het volledige beleidsplan 2016-2020 en het BMF werkplan 2018 zie:
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/wie-we-zijn/verantwoording/

2

Eerder ging de BMF uit van het traditionele PPP model, waarin duurzame ontwikkeling plaatsvindt als de kapitalen People Planet Profit
in harmonie met elkaar worden ontwikkeld (en dus bij groei niet één of meer kapitalen er op achteruit gaan).
De BMF gaat nu uit van een model voor duurzame ontwikkeling, waarin de economie ten dienste staat van bredere maatschappelijke
doelstellingen, waar het economische systeem ingebed is in het sociale systeem en waar beide systemen de grenzen van het ecologisch
systeem niet overschrijden.
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5. Financieel jaarverslag 2017
Over het boekjaar 2017 sluit de resultatenrekening van de BMF met een positief saldo.
Hieronder staat de vergelijking van de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van
de begrote baten en lasten. Vanwege inzichtelijkheid is gekozen om een vergelijk te maken
tussen kostensoorten in plaats van kosten per doelstelling.
Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2017
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De BMF is in 2017 boven het begrote resultaat uitgekomen.
In plaats van de begrote € 559 is het werkelijke resultaat € 24.731.
Hierna worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.
Baten
In 2017 is € 61.779 (-/- 6,6%) minder aan baten ontvangen dan begroot, alleen de onderlinge
posten laten wel verschillen zien ten opzichte van de begroting.
Voor verslagjaar 2017 hanteren we de nieuwe aangepaste richtlijn 650, terwijl de begroting 2017
nog op de voormalige wijze was opgebouwd. Dat maakt de cijfers enigszins lastig vergelijkbaar.
Zorgelijk is wel dat de provincie haar jaarlijkse reguliere subsidiebijdrage niet meer corrigeert voor
inflatie naar aanleiding van een besluit daarover door Gedeputeerde Staten. Realisatie in 2016 is
conform begroting. Echter dit bedrag wat we jaarlijks mislopen, wordt elk jaar groter tot zo’n
€ 30.000 in 2020. Dan is het wel een substantieel bedrag.
Lasten
De lasten zijn met € 85.951 lager dan begroot (-/- 9,2%). Alle lasten zijn lager dan begroot.
Personeelskosten
De totale personeelskosten zijn € 49.128 lager dan begroot (6,5%).
Deze verlaging is vooral ontstaan doordat vacatures later zijn ingevuld. Ook was in de begroting
2017 voorzien dat er een langere overlap zou zijn tussen de komende en vertrekkende directeur;
deze overlap is echter beperkt gebleven.
Wegens een langdurig zieke is € 18.564 aan ziektegeld ontvangen.
De BMF ontving aanvullend een loonkostensubsidie. Deze is echter na drie jaar gestopt.
Vandaar dat deze post aanzienlijk kleiner is dan begroot.
Treinabonnementen zijn flink duurder geworden. Voorheen konden wij als BMF met flinke kortingen
via stichting Natuur en Milieu jaarabonnementen afsluiten voor medewerkers die ver weg wonen.
Echter, deze korting is veel beperkter geworden. Vandaar een toename in de reiskosten.
(+/+ € 6.894).
De ziektekostenverzekering lijkt veel goedkoper geworden te zijn. Maar in deze post is een
eenmalige teruggave over 2016 verwerkt. Voor 2018 is wederom een post van € 17.000 voorzien.
Huisvestingskosten
Deze kosten zijn lager dan de begroting (-/- € 4.152, -/- 13,4%). Normaal stijgen de energiekosten
elk jaar. Deze stijging is in 2017 achterwege gebleven.
Goed nieuws: in januari 2018 heeft de eigenaar van het gebouw waarin wij gehuisvest zijn,
zonnepanelen laten leggen op het dak. Daardoor gebruiken wij voortaan echt groene zonnestroom!
Bureaukosten
De bureaukosten zijn als totaal flink lager uitgevallen dan begroot (-/- € 14.777, -/- 29,5%).
Een teken dat de BMF nog steeds zuiniger en efficiënter opereert.
Eind 2017 kwam het bericht dat KPN de ISDN lijnen gaat opheffen. Daarvan maakte het
secretariaat nog gebruik. We hebben nu de huidige ‘vaste‘ secretariaatsnummers onder weten
te brengen in het reeds bestaande mobiele KPN-One netwerk, wat vanaf 2018 een besparing
gaat opleveren.
In 2018 gaan we onderzoeken of ‘bring your own device’ een betere optie is. Bij deze optie
gebruiken medewerkers hun eigen telefoon, tablet of laptop en ontvangen daarvoor een vaste
vergoeding.
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Sinds het jaarverslag 2014 maken we de post software apart zichtbaar. Het bevat de kosten voor
Exact Online (financiën), TimeTell (tijdschrijven), Declaree en Spits Online (relatiemanagement).
Tevens is eind 2017 besloten om met het mailsysteem naar de ‘Cloud’ toe te gaan.
Organisatiekosten
Ook de post organisatiekosten is met € 9.443 flink lager (-/- 16,0%) uitgevallen.
De meeste besparing is gerealiseerd op de post Juridische kosten en leges.
De BMF probeert via overleg juridische procedures te beperken.
Resultaat
Het resultaat over de afgelopen vijf jaren laat het volgende beeld zien:

De grafiek laat elk jaar een bescheiden positief resultaat zien en daarmee een beperkte aanwas van
het continuïteitsvermogen om dit vermogen op peil te houden.
5.1

Resultaatbestemming exploitatieresultaat

Hierdoor is ultimo 2017 de hoogte van de continuïteitsreserve € 166.508 positief.
De reserve financiering materiële activa bedrijfsvoering is € 7.766 positief, de bestemmingsreserve
burgerinitiatief € 11.750, en de bestemmingsreserve circulaire economie (zie hierna) € 14.250,
waardoor de totale reserves € 200.319 positief bedragen.
Er is een bestemmingsreserve circulaire economie opgenomen. In het werkplan 2018 staat deze
activiteit opgenomen, waarvoor binnen het werkplan nog geen dekking was. Voorzien was tijdens
het opstellen van dit werkplan om de dekking uit de resultaatbestemming te betrekken.
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Er is 150 uur hiervoor in het werkplan 2018 opgenomen maal het standaard uurtarief van € 95 zorgt
voor een bestemmingsreserve ter grootte van € 14.250.
In fondsen is nog een bedrag van in totaal € 23.063 beschikbaar.
Vanaf 2009 is een bestemmingsfonds gevormd ten behoeve van juridische procedures.
In de contracten met de TBO's is vastgesteld dat van de jaarlijkse bijdrage per organisatie een
bedrag van € 5.000 wordt toegevoegd aan het fonds juridische procedures. De BMF voegt vanuit
de vrij besteedbare gelden van de Nationale Postcodeloterij tevens een bedrag van € 5.000 toe.
De jaarlijkse kosten inzake juridische procedures worden uit dit fonds onttrokken. Op deze wijze
wordt gewaarborgd dat provinciale subsidies niet worden gebruikt voor juridische procedures.
De hoogte van dit fonds bedraagt ultimo 2017 € 19.953 positief.
De BMF is gestart met een beperkte vorming van het bestemmingsreserve Burgerinitiatief.
Hierin wordt elk jaar een bedrag gestort afhankelijk van het resultaat. Burgerinitiatieven kunnen
een aanvraag doen voor een bijdrage aan hun project of activiteit. De Raad van Toezicht kent deze
toe. In 2016 is voor €3.000 uitgekeerd aan een zestal aanvragen. Er is met € 2.000 aangevuld.
Het totale Eigen Vermogen (totaal reserves en fondsen) van de BMF bedraagt ultimo 2017
€ 223.382 positief.
De BMF streeft naar een gezonde balanspositie, waarbij we via het eigen vermogen verliezen
op kunnen vangen. Maar we willen ook een reserve beschikbaar hebben om bij plotselinge
stopzetting van de BMF als werkgever nog in staat te zijn om de salarissen van de eigen
medewerkers een half jaar door te kunnen betalen en als goed werkgever een verantwoord sociaal
plan op te kunnen zetten. Dit betekent dat we een maximale reserve zouden willen hebben van
zes maanden maal de loonsom.
Van de provincie kregen we in het verleden het uitdrukkelijke advies om meer ‘vet op de botten’
te creëren. De afgelopen jaren hebben we daar flink aan gewerkt om een gezond eigen vermogen
te vormen. De voorgaande twee jaren is het streven gericht om naar een klein positief overschot toe
te werken en zoveel budget aan de doelstelling te besteden. Er is nu een beperkt positief resultaat
om het Eigen Vermogen qua inflatie en dergelijke op peil te houden.
5.2
Beleggingsbeleid BMF
Ontvangen middelen worden niet aangewend voor belegging in effecten, zoals aandelen en
obligaties. In 2017 zijn de aanwezige liquide middelen verspreid over meerdere banken.
5.3
Risicoparagraaf
In 2015 heeft Gedeputeerde Staten van Brabant besloten om de reguliere subsidie niet meer
te compenseren voor inflatie. Dat betekent dat we terughoudend zijn met het openstellen van
nieuwe vacatures. Om meer projecten te kunnen verwerven, hebben alle project- en
beleidsmedewerkers een cursus Projectmatig Creëren gevolgd. Daardoor hopen we de
acquisitievaardigheden van onze medewerkers te verbeteren en meer geld te verwerven.
In 2015 is de subsidierelatie met de Nationale Postcode Loterij (NPL) geëvalueerd.
Gelukkig is besloten voor een verlenging van de toekenning voor de komende vijf jaar.
Er zijn echter nog steeds kansen dat het hele kansspel gebeuren gaat wijzigen en grote spelers
van buitenaf als grote concurrent van NPL gaan optreden, waardoor het hele bijdragenbeleid
van NPL zal veranderen.
Er is binnen de twaalf Natuur en Milieufederaties (NMF) onderling een Participantenovereenkomst
afgesloten. Deze participantenovereenkomst is bedoeld om een eventueel wegvallen van
NPL-gelden op te vangen. Het is de bedoeling dat alle federaties op het moment van wegvallen
zelf gaan bijdragen aan NMF om elkaar financieel te kunnen ondersteunen voor het geval dat nodig
is. Solidariteit is de insteek van deze overeenkomst. Dit kan in de toekomst leiden tot onverwachte
onkosten voor de BMF.
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Er lopen zowel bij Staatsbosbeheer alsook bij Natuurmonumenten reorganisatie trajecten.
Zij zijn beide als TBO (Terreinbeherende Organisaties) mede verantwoordelijk voor de TBO
inkomsten, een vergoeding voor diensten en activiteiten die de BMF voor hen uitvoert.
We zullen vroegtijdig met beide organisaties in gesprek gaan om te bezien wat de gevolgen
van deze reorganisaties zullen zijn en hierop anticiperen.
Risicomatrix en Auditcommissie
De Raad van Toezicht heeft sinds enkele jaren een auditcommissie ingesteld.
Een lid van de Raad van Toezicht is daarvan de ‘voorzitter’. Samen met het hoofd bedrijfsvoering
is een risicomatrix opgesteld.
Op de verticale as staan de belangrijkste onderwerpen genoemd, zoals reputatie en achterban/
support, klanten/opdrachtgevers, ICT, financiën, personele zaken, inhoudelijke aspecten en inhuur.
Op de horizontale as hebben we de 4 SWOT acties neergezet: Strength, Weakness, Opportunity
en Treads.
Vervolgens wordt per mogelijke gebeurtenis de schade ingeschat in euro’s (W) en de kans dat deze
gebeurtenis optreedt (K%). Dit geeft als resultaat een mogelijk schadebedrag (als W *K%). Hierdoor
is de mogelijke waarde van de totale risico’s in euro’s in beeld gebracht.
De auditcommissie actualiseert jaarlijks deze risicomatrix (recentelijk 15 november 2017). Deze
commissie onderzoekt dan ook of en hoe bepaalde mogelijke optredende risico’s kunnen worden
voorkomen of afgedekt en welke maatregelen kunnen worden genomen.
Risico’s afgelopen boekjaar
Gezien de onzekerheden met betrekking tot de financiën is gedurende het hele jaar
terughoudendheid betracht in het uitzetten van vacatures en aannemen van nieuwe
werknemers.
Het secretariaat maakte nog gebruik van oude ISDN lijnen voor de vaste telefonie. Omdat het
onzeker is of deze verouderde ISDN technologie nog beschikbaar blijft, is de actie ondernomen
om de telefonie onder te brengen in een nieuw modern abonnement (KPNone). Zo blijft de
bereikbaarheid van het secretariaat (en daarmee van de BMF) gegarandeerd.
Het bureau Dijksterhuis- Deba verzorgt de salarisadministratie van de BMF.
Dijksterhuis- Deba is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de cao wijzigingen. Helaas is
dat in het verleden niet toegepast door een fout bij Dijksterhuis- Deba. We hebben er voor
gezorgd dat Dijksterhuis- Deba zich nu geabonneerd heeft op een beter signaleringssysteem
voor cao wijzigingen.
5.4
Totaal overzicht
De besteding aan de diverse doelstellingen is als volgt:
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De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van de kosten beheer en
administratie een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van
Richtlijn 650 van Goede Doelen Nederland.
De kosten beheer en administratie worden naar verhouding toegerekend aan de doelstellingen.
Voor de specificatie wordt u verwezen naar de toelichting in de jaarrekening.

De BMF hanteert in afstemming met andere Milieufederaties al enkele jaren 35% als maximum voor
Beheer en Administratie, maar streeft altijd naar een lager percentage. Met 33,5% in 2017 zitten we
onder het gestelde maximum.
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6. Begroting 2018
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Het begrote resultaat voor 2018 laat een neutraal bedrag zien van € 0.
Aan de lastenkant is een defensieve opstelling gekozen: er is zoveel mogelijk uitgegaan van
maximaal optredende kosten om in 2018 niet voor verrassingen te komen staan wat gestegen
kosten betreft.
Zowel aan de baten als lastenkant zien we een gelijkmatige kleine stijging voor 2018.
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7. Verantwoordingsverklaring
De leden van de Raad van Toezicht en van het Bestuur van de Brabantse Milieufederatie
onderschrijven de volgende principes:
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen,
en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van
het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief
en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht
voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.
In de verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Brabantse Milieufederatie
invulling heeft gegeven aan deze principes.
Samengevat zijn de belangrijkste punten uit de verantwoordingsverklaring:
Ad 1)
op dit moment heeft de Brabantse Milieufederatie een bureau met een directeur/bestuurder
ten behoeve van de uitvoering van het beleid en een Raad van Toezicht (RvT) ten behoeve van
de functie ‘toezicht houden’. Dit is statutair vastgelegd;
in 2011 is een eerste aanzet gemaakt om de functiescheiding nog verder door te voeren
in een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. Daarnaast is, om de belangen van
de aangesloten groepen goed te behartigen, een Raad van Aangeslotenen voorgesteld.
Deze verandering heeft medio 2012 statutair plaatsgevonden. De statuten zijn in 2013 verder
aangescherpt conform de aanbevelingen van het CBF;
de Raad van Toezicht is vier keer bijeengekomen.
Tijdens elke vergadering komen de voortgang van de bedrijfsvoering, veranderingen ten
opzichte van wat is begroot en de belangrijkste actuele thema’s en ontwikkelingen aan de orde;
op elke vergadering van de RvT staat een inhoudelijk onderwerp op de agenda,
waarover een BMF-bureaumedewerker een toelichting verzorgt.
Daarnaast worden van langlopende projecten voortgangsverslagen besproken.
Het bestuur/RvT kan dan bepalen of de ingezette werkwijze nog akkoord is en beoordeelt
of de beoogde doelstelling behaald gaat worden;
elk jaar organiseert de RvT in samenwerking met het BMF-bureau een gezamenlijke
bijeenkomst met de achterban, zodat gezamenlijk met de achterban de koers kan worden
uitgezet. Gebleken is dat de aangesloten groepen een degelijk fundament zijn voor de
Brabantse Milieufederatie;
vanaf 2011 worden de activiteiten gericht op, naast de achterban, een drietal speerpunten,
namelijk: biodiversiteit, nutriëntenkringlopen en klimaat.
De RvT heeft deze speerpunten geaccordeerd.
Ad 2)
Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats:
de directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste
resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd.
De RvT toetst dit werkplan aan het meerjarenbeleidsplan, de (meerjaren)begroting en de
richtinggevende doelstellingen en neemt een besluit;
een meerjarenbeleidplan (inclusief meerjarenbegroting) voor de periode 2016 tot en met 2020
is eind 2015 vastgesteld;
de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering voorzien de directeur/bestuurder en RvT
van financiële kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de
begroting zichtbaar worden gemaakt.
Voorafgaande aan de vergadering van de RvT waarin de financiële kwartaalrapportage wordt
behandeld, vindt een overleg plaats tussen een lid van de RvT, de directeur,
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hoofd bedrijfsvoering en financieel adviseur. In dit overleg wordt op gedetailleerd niveau de
financiële informatie behandeld, waarna in de bestuursvergadering op hoofdlijnen de
rapportages worden behandeld;
de financieel adviseur en het hoofd bedrijfsvoering stellen een jaarrekening op conform de
Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Een onafhankelijke accountant (With)
controleert deze en voorziet de jaarrekening van een controleverklaring.
De accountant rapporteert rechtstreeks aan de RvT over de jaarlijkse accountantscontrole.
De RvT toetst de jaarrekening en stelt deze vast;
sinds begin 2014 is er een audit commissie ingesteld, inclusief audit regelement.
De audit commissie rapporteert aan de RvT; een lid van de RvT zit de auditcommissie voor;
de directie stelt maandelijks een projectactiviteitenoverzicht op dat overeenstemt met de
jaarrekening. In dit overzicht worden per project vastgelegd: de behaalde resultaten, de
gerealiseerde producten, de gerealiseerde uren en kosten. Het overzicht bevat ook per
project informatie over gerealiseerde financiering, dat wil zeggen subsidies en overige bijdragen.
De inhoudelijke verslaglegging is opgenomen in het externe jaarverslag, dat door
geïnteresseerden kan worden opgevraagd;
per kwartaal wordt de voortgang van de realisatie van het lopende werkplan in relatie tot
de begroting geëvalueerd en ter kennis van de Rvt gebracht.
bij het opstellen van het projectactiviteitenoverzicht wordt de werkwijze van de organisatie
geëvalueerd en afspraken gemaakt over mogelijke verbeteringen van de aanpak in de toekomst;
daarnaast werkt de Brabantse Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door:
˗ structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale milieufederaties,
terreinbeheerders en overige partners;
˗ het bevorderen van een organisatiecultuur waarin zuinigheid, soberheid, vlijt en
duurzaamheid leidende principes zijn naast ambitie en gedrevenheid;
˗ benchmarking; zo is in 2013 een kostenvergelijk gemaakt tussen de twaalf milieufederaties;
˗ uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringstrajecten met andere
provinciale instellingen;
˗ een terughoudend beloningsbeleid zoals mag blijken uit het feit dat de directeur in
schaal 13 van de provinciale schalensystematiek valt;
˗ bestuurders niet te bezoldigen.
Ad 3)
de Brabantse Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen
leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale
activiteiten in Brabant. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk en contacten, die bij
deze ondersteuning van dienst kunnen zijn;
de Milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en
bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast ook richten op een goede en efficiënte
informatievoorziening aan een breed publiek; dat wil zeggen alle in natuur, milieu,
duurzaamheid en landschap geïnteresseerde mensen;
eenieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren
of gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar
onze website, facebook en twitter zijn daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen
of reacties worden zeer op prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van
beleidsvorming en uitvoering meegenomen.
tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of
constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid.
In 2017 zijn er geen klachten ingediend.

50

Jaarverslag 2017 Brabantse Milieufederatie

51

Jaarverslag 2017 Brabantse Milieufederatie

8. Nationale Postcode Loterij
8.1.1.1 Nationale Postcode Loterij: 2,25 miljoen voor De Natuur- en Milieufederaties
Recordbedrag voor goede doelen!

Op de foto vlnr: voorzitter Joris Hogenboom, Postcode Loterij ambassadeur Quinty Trustfull,
netwerkdirecteur Annie van de Pas en netwerksecretaris Sonja Sars.
Foto: Roy Beusker Fotografie

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het
afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de
opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16
miljoen euro. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld
Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio sprak de
aanwezigen toe. Toptennisser en filantroop Rafael Nadal was namens zijn Rafa Nadal
Foundation aanwezig.
De Natuur en Milieufederaties ontvingen een cheque van 2,25 miljoen euro. “Hier zijn we
ontzettend blij mee”, aldus netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dankzij de deelnemers van
de Postcode Loterij mogen wij sinds 1996 rekenen op een structurele bijdrage. Dat is enorm
belangrijk voor ons werk aan mooie en duurzame provincies, schone energie, gezond
voedsel en een mooie natuur. Met dit mooie bedrag kunnen we weer veel extra meters
maken.”
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Brabantse Milieufederatie
in 2017 onder andere de Nacht van de Nacht kunnen organiseren, de leeromgeving
Wind op Land mede mogelijk kunnen maken en verschillende publieksactiviteiten kunnen
organiseren, waaronder een workshop over het maken van duurzame keuzes in de
supermarkt.
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9. Jaarrekening
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9.1

Staat van Baten en Lasten over 2017
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9.2
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Brabantse
Milieufederatie van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Brabantse Milieufederatie is € 181.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan
zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht is niet van toepassing
bij de Brabantse Milieufederatie aangezien de Raad van Toezicht leden geen bezoldiging ontvangen.
Bezoldiging topfunctionarissen

A.S. Verdaasdonk
Functie
Duur dienstverband in 2017

Directeur/ bestuurder
1/1 – 7/7-2017

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum

ja
nvt

€ 92.732

Bezoldiging
Beloning

€ 39.157

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding:
Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)

€ 39.157

nvt
€ 39.157
nvt

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging 2016
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 74.079
-

Totaal bezoldiging 2016

€ 74.079

Individueel WNT-maximum 2016

€ 179.000
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O.S. Akinci
Functie
Duur dienstverband in 2017

Directeur/ bestuurder
1/6 - 31/12-2017

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam?
Individueel WNT-maximum

ja
nvt

€ 105.625

Bezoldiging
Beloning

€ 35.942

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding:

€ 35.942

nvt
€ 35.942
nvt

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de stichting over het jaar 2017 is als volgt:

In de Raad van Toezicht hadden in 2017 de volgende leden zitting:
Naam
Functie
Bezoldiging
de heer R. Lodewijks
Voorzitter
geen
de heer E. Thoolen
Vicevoorzitter
geen
mevrouw M. Hendrikx
Algemeen
geen
de heer H. Teusink
Algemeen
geen
de heer K. Gort
Algemeen
geen
de heer J. Melis
Algemeen
geen
de heer P.A.L.M. Hollants
Algemeen
Geen
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Duur lidmaatschap
365
365
297
365
365
365
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10. Controleverklaring
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Bijlagen
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11. Bijlagen
11.1

Bijlage 1 Staat van vaste activa

Jaarverslag 2017 Brabantse Milieufederatie

73

Jaarverslag 2017 Brabantse Milieufederatie

11.2

Bijlage 2 Ontvangen projectsubsidies Stichting De Natuur- en Milieufederaties 2017

In 2017 is 94,6% van alle toekenningen in Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij.
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11.3

Bijlage 3 Gerealiseerde projectopbrengsten en -kosten 2017
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11.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Bijlage 4 bij de BMF aangesloten Natuur- en Milieugroepen, eind 2017
Naam
Altenatuur
Benegora Leefmilieu
Bossche Milieu Groep
Brabants Landschap
Brabantse Milieufederatie BMF
Ecologische Kring Midden-Brabant
Stichting Boombelijd Deurne
Groen en Heem Valkenswaard e.o.
Groep van 5
IVN Asten-Someren
IVN Bergeijk-Eersel
IVN Bernheze
IVN Best
IVN de Maasvallei
IVN de Waerdman-de Langstraat
IVN Geldrop
IVN Grave
IVN Groene Zoom
IVN Heeze-Leende
IVN Helmond
IVN Kempenland-West
IVN Laarbeek
IVN Mark en Donge
IVN Nuenen
IVN Oirschot
IVN Oisterwijk
IVN Oss
IVN Son en Breugel
IVN St. Oedenrode
IVN Tilburg e.o.
IVN Uden / Vogelwacht
IVN Valkenswaard - Waalre
IVN Veghel
IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem
IVN Vogel- en natuurbescherming Etten-leur eo
IVN Vogel- en Natuurw. Den Bosch
Ken en Geniet
Kerngroep Milieudefensie Uden
KNNV afd. Tilburg
KNNV Breda
KNNV Eindhoven
KNNV Helmond
KNNV Roosendaal
Landschapsbelang Maasdonk

Plaats
BABYLONIËNBROEK
WOENSDRECHT
'S HERTOGENBOSCH
HAAREN
TILBURG
HAAREN
DEURNE
VALKENSWAARD
PUTTE
ASTEN
STEENSEL
HEESWIJK
BEST
SINT ANTHONIS
WAALWIJK
GELDROP
ESCHAREN
HALSTEREN
HEEZE
HELMOND
LAGE MIERDE
AARLE-RIXTEL
OOSTERHOUT
NUENEN
OIRSCHOT
OISTERWIJK
OSS
SON EN BREUGEL
ST. OEDENRODE
GOIRLE
UDEN
VALKENSWAARD
VEGHEL
VELDHOVEN
ZEVENBERGEN
Â´S-HERTOGENBOSCH
DONGEN
VORSTENBOSCH
TILBURG
BREDA
EINDHOVEN
HELMOND
ROOSENDAAL
ROSMALEN
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Leefbaarheidsgroep Gemonde
Madese NatuurVrienden
Milieudefensie Eindhoven
Milieudefensie Geldrop-Mierlo
Milieuvereniging Bladel
Milieuvereniging Land van Cuijk
Milieuvereniging Oosterhout MVO
Milieuwerkgroep Kempenland
NAMIRO
Natuur- en Milieucentrum Schijndel NMC
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging Markkant
Natuur en Milieuvereniging VMB
Natuurgroep Gestel
Natuurvereniging Mark en Leij
Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen
Natuurwerkgroep Liempde
NLGR, Natuur- en Landschapsver. Gilze en Rijen
Oisterwijkse Milieuvereniging
Proeftuin 040
St. Behoud Halsters Laag en Buitengebied Wouw
St. Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH)
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
Stichting Biodiversiteit Goirle - Riel
Stichting De Brabantse Wal
Stichting Geen mestverwerking in Oss
Stichting Groen Kempenland
Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein
Stichting Leefbaarheid De Heen
Stichting Mens, Dier en Peel
Stichting Middengebied
Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
Stichting NMEC De Ossenbeemd
Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen
Stichting Peellandschapspark/Voskuilenheuvel
Stichting Stadsbomen Tilburg e.o.
Stichting Stadshout Den Bosch
Stichting Stadsnatuur Eindhoven
Stichting Van Gol Naar Beter
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU)
Stichting Wielewaal Baarle
StichtingTrefpunt Groen Eindhoven
Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.
Vereniging ABC Milieugroep
Vereniging Buurtgroep de Kemmer
Vereniging Het Groene Hart
Vereniging Landschapsbehoud VLIP
77

GEMONDE
GEERTRUIDENBERG
EINDHOVEN
GELDROP
HAPERT
MILL
OOSTERHOUT
BERGEIJK
OSSENDRECHT
SCHIJNDEL
DRUNEN
BREDA
HANK
SINT-MICHIELSGESTEL
CHAAM
SPRUNDEL
LIEMPDE
GILZE
OISTERWIJK
EINDHOVEN
BERGEN OP ZOOM
HAAREN
OIRSCHOT
TILBURG
OSSENDRECHT
OSS
NETERSEL
GASTEL
DE HEEN
GEMERT
NUENEN
DORDRECHT
DEURNE
VALKENSWAARD
BOEKEL
TILBURG
'S-HERTOGENBOSCH
EINDHOVEN
DRUNEN
UDEN
BAARLE-NASSAU
EINDHOVEN
HILVARENBEEK
BAARLE-NASSAU
OIRSCHOT
DEN DUNGEN
PRINSENBEEK
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Vereniging leefmilieu Veghel - Erp
Vereniging Stop de Stank
Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk
Vogel- en natuurwerkgroep Zundert
Vogelwacht Uden e.o.
Vogelwerkgroep Midden-Brabant
Vught, Stichting Natuur- en Milieugroep
Welschap BOW, Belangenbehartiging Omwonenden
Werkgr. Nat.en Landschap Oost-,West-,M'beers
Werkgroep Behoud de Peel
Werkgroep Behoud Moerenburg
Werkgroep Natuur- en Landschapsbeh.Boxtel WNLB
Werkgroep Natuur en Milieu Mierlo
Werkgroep Natuurbehoud en Milieubeheer Tilburg en omgeving
West Brabantse Vogelwerkgroep
Zesgehuchten, Belangenvereniging
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ERP
DEURNE
OISTERWIJK
ZUNDERT
NISTELRODE
UDENHOUT
VUGHT
VELDHOVEN
MIDDELBEERS
DEURNE
TILBURG
BOXTEL
MIERLO
TILBURG
BREDA
GELDROP

