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Leeswijzer
1.De organisatie
Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF), gevestigd in Leeuwarden, is opgericht in 1972
onder de toenmalige naam “Friese Milieuraad”. Deze naam is bij de statutenwijziging in
1992 gewijzigd in Stichting Friese Milieu Federatie. Op 8 februari 2006 heeft een eerste
actualisatie van de statuten plaatsgevonden. Op 27 november 2015 heeft de meest recente
actualisatie plaatsgevonden. De statuten zijn opgemaakt door notaris mr. D. Postma te
Leeuwarden.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer
S41000343.
Doelstelling
De doelstelling van de FMF is volgens de statuten: Het bevorderen van de bescherming,
instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân en
verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.
Missie en visie
De FMF werkt al meer dan 40 jaar aan een mooie en duurzame provincie: een gezond milieu,
een rijke natuur en een mooi landschap. Ze zet zich met hart en ziel in voor een duurzame
ontwikkeling van de provincie. Dit is haar missie en daar wil ze de komende jaren hard aan
blijven werken. Als intermediaire organisatie slaat de FMF bruggen tussen haar aangesloten
organisaties, de Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. In totaal worden 39
aangesloten organisaties vertegenwoordigd en 80.000 Friezen. De FMF heeft zich van een
reactieve organisatie, naar een agendasettende, pro-actieve netwerkorganisatie ontwikkeld.
We werken aan 3 opgaven:
•

het herstel van de biodiversiteit

•

het tegengaan van de klimaatverandering

•

het behoud en ontwikkeling van de (omgevings)kwaliteiten van Fryslân.

Deze opgaven komen terug in onze 8 thema’s/projecten:
1.

Friese klimaataanpak

2.

Kringloop economie (circulaire economie)

3.

Gezonde voeding

4.

Natuurinclusieve landbouw

5.

Mens en natuur

6.

Moai Fryslân
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7.

Gebiedsgerichte, integrale aanpak

8.

Binding achterban

Bijzonderheden van het jaar 2017
Hieronder staan een aantal bijzonderheden van 2017. In de bijlage bij dit jaarverslag wordt
nader ingegaan op de afzonderlijke thema’s.
Organisatie
Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar na vaststelling van onze Meerjarenvisie. Het jaar
stond in het teken van de transitie van een projectgerichte organisatie naar een
netwerkorganisatie waarbij we projecten en initiatieven vanuit het idee van samenwerking
met partners tot stand brengen. De samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân en
Landschapsbeheer Fryslân is in 2017 versterkt. Het netwerkinitiatief Eetbaar Fryslân is
verder uitgebouwd. Ook hebben we de interne organisatie anders ingericht: meer gericht op
thema’s en netwerken en minder op (afzonderlijke) projecten. Al met al kunnen we
constateren dat we belangrijke stappen hebben gezet in het creëren van een brede
(netwerk)beweging en dat we in samenwerking met derden transitie op gang hebben
gebracht.
Agendering en ontwikkeling
We zijn druk bezig geweest met het agenderen van een aantal zaken, waaronder het
invulling geven aan het begrip natuurinclusieve landbouw en het begrip circulaire
economie. In Fryslân is er afgelopen jaar een brede discussie ontstaan aan de hand van het
thema “landschapspijn”. Je merkt dat er onder een brede laag van de bevolking onvrede leeft
over de teloorgang van het Friese landschap. Het is aan de FMF om daarvoor oplossingen
aan te reiken. Ook hebben we input geleverd aan de provinciale Omgevingsvisie, onder
andere met betrekking tot het gebiedsgericht werken en de provinciale natuurvisie.
Realisatie
Het jaar 2017 stond ook in het teken van het oogsten: projecten die de nodige
voorbereidingen hebben gekost, konden in 2017 worden uitgevoerd. Bij de thema’s mens en
natuur zijn een aantal Groene lopers gerealiseerd en werd Operatie Steenbreek uitgerold in
vooral de gemeente Leeuwarden. Bij het gebiedsgerichte werken komt de uitvoering van de
veenweidevisie eindelijk op gang. Het thema veenweide krijgt sowieso door de aandacht
voor klimaat en CO2 uitstoot een hoge dynamiek. De FMF vertegenwoordigt de belangen
van natuur en landschap in het bestuurlijk overleg en in het programmateam. Bij Omrop
Fryslân werd de TV serie Romte uitgezonden. Bij deze serie staat het thema ruimtelijke
kwaliteit centraal en wat inwoners van Fryslân doen om de provincie mooi en duurzaam te
houden.
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Achterbanondersteuning
In 2017 hebben we veel aandacht besteed aan de binding met onze aangesloten organisaties.
We hebben twee werkgroepen ondersteund met leden van de FMF. Ook hebben we vragen
van leden van aangesloten organisaties en burgers beantwoord. In totaal zijn ruim 50 vragen
beantwoord. Ook hebben we twee succesvolle ledenbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de
bijeenkomsten hebben we stilgestaan met onze leden bij een aantal nieuwe ontwikkelingen
waaronder het thema natuurinclusieve landbouw. Het aantal leden van de FMF is groeiende.
In 2017 hebben we gesprekken gevoerd met enkele potentiële nieuwe lidorganisaties. De
aansluiting van deze organisaties heeft begin 2018 plaatsgevonden. Het betreft Noordelijk
Zadennetwerk en Werkverband Friese Rassen.
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2. Management en bedrijfsvoering
Bestuur en directie
Het bestuur bestaat statutair uit ten minste vijf personen en wordt benoemd door de raad
van toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen. De zittingsduur van een
bestuurslid is vier jaar; bij periodiek aftreden is het bestuurslid tweemaal herbenoembaar.
Het bestuur heeft bij directiestatuut last en volmacht verleend aan de directeur om namens
het bestuur de dagelijkse leiding over de Stichting te voeren.
In 2017 kwam het bestuur viermaal bijeen, te weten op 18 april, 16 mei, 12 september en 14
november.
Rooster van (her)benoeming
benoemd

herbenoemd

volgende herbenoeming

P. de Haan, voorzitter

november 2009

2013/2017

november 2021

Mw. P.M. Esser, penningmeester

juni 2012

juni 2016

juni 2020

J.D. Slager, secretaris

november 2013

nov 2017

november 2021

E.O. Folmer, bestuurslid

juni 2014

juni 2018

E. Nutma, bestuurslid

oktober 2015

oktober 2019

Relevante (neven)functies van leden van het bestuur
Als relevante (neven)functies zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan.
Mw. P. Esser


Sr. Docent bij NHL-Stenden Hogeschool;



Secretaris Voedselcoöperatie Us Iten, secretaris/penningmeester Stichting It
Grienedykster Gea

E.O. Folmer
 Ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
 Bestuurslid van de Waddenvereniging, dossier kennis & wetenschap
 Voorzitter van de Young Wadden Academy
 Eigenaar Ecospace, ecologisch onderzoek- en adviesbureau
 Mede-oprichter en partner Sky Pilot UAS
P. de Haan


Secretaris bestuur Bijlengastichting
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E. Nutma



Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel
Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje”

J.D. Slager


Jurist afdeling beleid bij de gemeente Tytsjerksteradiel



Voorzitter Stichting Jeugd Natuur Club en voorzitter Werkgroep Zonne-energie
Fryslân

Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft als algemene taak het toezicht houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die
taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of
toegekend. In 2015 heeft een wijziging plaatsgevonden in de statuten waardoor de raad van
toezicht per 1 maart 2016 bestaat uit 9 personen. De leden worden benoemd voor een
periode van drie jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende
termijn.
De raad van toezicht heeft per 1 februari 2011 dhr. J.R. van der Werf benoemd als directeur.
In 2017 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen, te weten op 13 juni en 28 november.
Rooster van (her)benoemen en aftreden
benoemd

volgende herbenoeming

G. Algera

1 maart 2016

maart 2019

H.J. Dommerholt

1 maart 2016

maart 2019

M. Hoekstra

1 maart 2016

afgetreden 28 november 2017

F. Hoff

1 maart 2016

maart 2019

H.J. Holtman

1 maart 2016

maart 2019

H. Jansen

1 maart 2016

maart 2019

D. Klijnstra

1 maart 2016

maart 2019

H. Minkes

28 november 2017

28 november 2020

R.F. Oosterbaan

1 maart 2016

maart 2019

J.B. Persenaire

1 maart 2016

maart 2019
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Relevante (neven)functies van leden van de raad van toezicht
Als relevante (neven)functies zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan.
G. Algera


Voorzitter St. Vrienden van It Nannewiid

H.J. Dommerholt


Lid bestuur It Fryske Gea, lid bestuur Ynnatura, penningmeester Algemene
Reiscommissie KNNV Zeist

F. Hoff


Bestuurslid en secretaris Fryske Feriening foar Fjildbiology

H.J. Holtman


Voorzitter Sportvisserij Fryslân

H. Jansen


Lid redactie flora en landschap Fries natuurtijdschrift Twirre



Medewerker Tijdschrift De Klarinet (sinds 1999)



Vertegenwoordiger namens bestuur KNNV Fryslân

D. Klijnstra


Beleidsmedewerker natuur, landschap en groen; DDFK gemeenten

H. Minkes


Lid hoofdbestuur BFVW en voorzitter commissie Broedzorg BFVW, voorzitter
fûgelwacht Trynwâlden

R. Oosterbaan


Penningmeester van Natuurvereniging Geaflecht

J.B. Persenaire


Agentschap Franse carrosseriefabriek en Ontwikkelaar en producent Qugo
Grasshopper Elektrische golftrolley.



Secretaris St. tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd, secretaris van het
bestuur en voorzitter van de ALV van Serviceflat Beeckestein te Deventer,

Van de overige leden zijn geen relevante (neven)functies bekend.
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Bureaumedewerkers
Medewerkers uit dienst:


Mw. G. de Jong per 1 maart 2017



Mw. Y. van Dijk per 1 mei 2017

Medewerkers in dienst:


Dhr. M. Hania, per 16 januari 2017



Mw. C. Melching, per 13 april 2017



Dhr. J.D. van der Schaaf, per 1 augustus 2017

Per 31 december 2017 waren de volgende medewerkers in dienst:











Mw. M. Antoine, secretaresse
Dhr. drs. S. Bijlsma, projectleider programma Gezonde Voeding
Dhr. drs. G. Geerds, communicatiemedewerker Ondersteuning Achterban
Dhr. M. Hania, projectmedewerker Buurkracht
Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Natuurinclusieve Landbouw
Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering
Mw. C. Melching, projectmedewerker
Dhr. J.D. van der Schaaf, projectmedewerker
Dhr. ir. A.R. de Vries, projectleider programma Moai Fryslân/Gebiedsgerichte aanpak
Dhr. drs. J.R. van der Werf, directeur

Per saldo is het aantal fte licht gedaald van 8,67 naar 8,43. De verdeling man/vrouw was voor
alle medewerkers in 2017 50% man: 50% vrouw.
Het verzuim in 2017 is 2,66% en daarmee iets gestegen ten opzichte van 2016 (2,13%).
Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun wensen en de wensen van de organisatie
vastgelegd in hun persoonlijk ontwikkelingsplannen. In 2017 heeft een aantal medewerkers
een korte opleiding gevolgd. Ook heeft een teamsessie plaatsgevonden.
De personeelsvertegenwoordiging is eenmaal bijeen geweest en heeft eenmaal overleg gehad
met het bestuur.
Bezoldiging en vergoedingenbeleid
De Friese Milieu Federatie volgt voor de bureaumedewerkers de arbeidsvoorwaarden die
zijn opgesteld in de CAO Sociaal Werk (voorheen Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening).
Behoudens de vergoeding voor reiskosten ontvangen de bestuurders van Stichting Friese
Milieu Federatie geen vergoeding voor hun werkzaamheden
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Vrijwilligersbeleid
De Friese Milieu Federatie heeft contacten met verschillende soorten vrijwilligers:
1.

de leden van de aangesloten organisaties en andere organisaties, die zich vrijwillig
inzetten voor het behoud van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid in Fryslân;

2.

personen, die zich incidenteel en belangeloos inzetten voor bepaalde activiteiten van
de Friese Milieu Federatie;

3.

onbezoldigde medewerkers van het kantoor van de Friese Milieu Federatie.

Ad 1
De leden van de actieve achterban bestaan uit leden van aangesloten organisaties en andere
natuur- en milieugroepen en personen die zich individueel betrokken weten bij het werk van
de Friese Milieu Federatie.
De Friese Milieu Federatie ziet het als één van haar belangrijkste taken om de vrijwilligers
onder categorie 1 actief te ondersteunen. Zij doet dit door middel van
• het verstrekken van informatie
• advisering
• het organiseren van activiteiten
• het verstrekken van voorlichtingsmateriaal.
Het werven van deze vrijwilligers gebeurt door de desbetreffende organisatie en die is ook
verantwoordelijk voor de activiteiten van de vrijwilligers. Bij het werven kan de Friese
Milieu Federatie een faciliterende rol spelen.
Ad 2
Sinds het bestaan van de Friese Milieu Federatie zijn er altijd personen geweest, die zich
belangeloos hebben ingezet voor de organisatie, vooral door middel van advisering over
zaken die met het werkveld van de Friese Milieu Federatie te maken hebben.
De Friese Milieu Federatie vergoedt onkosten die deze vrijwilligers maken voor het
uitvoeren van hun werk ten behoeve van de organisatie. Voorwaarde daarbij is wel dat
tevoren afspraken over het maken van kosten gemaakt zijn met de medewerker van de
Friese Milieu Federatie onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit valt.
Ad 3
Op de verschillende werkterreinen van de milieufederatie zijn medewerkers actief die hun
werk onbezoldigd verrichten en een werkplek in het kantoor van de Friese Milieu Federatie
krijgen.
De Friese Milieu Federatie vergoedt de onkosten, die deze vrijwilligers maken voor het
uitvoeren van hun werk ten behoeve van de organisatie.
De aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie is ook voor deze medewerkers
afgesloten.
Vrijwilligers in deze categorie worden zoveel mogelijk de rechten en plichten toegekend die
de betaalde medewerkers in dienst van de Friese Milieu Federatie hebben.
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Dat houdt onder meer in dat er functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen gevoerd
worden en dat er afspraken gemaakt worden over werktijden en verlof.
Vrijwilligers in deze categorie krijgen een aanstellingsbrief van het bestuur waarin de
belangrijkste afspraken die gemaakt zijn, vastgelegd worden.
In 2017 zijn er vier vrijwilligersovereenkomsten gesloten, deze vrijwilligers waren actief ten
behoeve van het bureau.
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3. Financiën
De Friese Milieu Federatie is een stichting zonder winstoogmerk. Provincie Fryslân en de
Nationale Postcode Loterij zijn de grootste geldverstrekkers. De besteding van de inkomsten
wordt inhoudelijk verantwoord in het jaarverslag en financieel in de jaarrekening.
Resultaat 2017
Het jaar 2017 hebben we met een financiële plus van € 28.595,- kunnen afsluiten op een
omzet van 1,28 miljoen euro. De FMF is een financieel gezonde organisatie.
Projectontwikkeling en acquisitie blijven belangrijk omdat zij haar begroting slechts voor een
deel kan dekken met bijdragen van Provincie Fryslân en Nationale Postcodeloterij. Het is de
uitdaging om te zorgen voor een goede financiële dekking passend bij een
netwerkorganisatie.
Beleid reserves
Het beleid ten aanzien van de reserves is opgenomen in de jaarrekening. De Friese Milieu
Federatie beschikt over een continuïteitsreserve. Deze dient als buffer voor het opvangen van
tegenvallers en om de continuïteit van de stichting te waarborgen.
Beleggingsbeleid
De Friese Milieu Federatie houdt al haar middelen liquide aan in rekening-courant of
rendement rekening. De Friese Milieu Federatie belegt geen middelen in effecten, onroerend
goed of andere wijze.
Risicomanagement
De risico’s zijn geïnventariseerd en deze inventarisatie zal waar nodig worden bijgesteld aan
de hand van externe ontwikkelingen. Voor risico’s van normale bedrijfsprocessen zijn waar
mogelijk verzekeringen afgesloten.
Verhouding en opbrengsten van fondsenwerving
De Friese Milieu Federatie ontvangt uit fondsenwerving alleen indirect middelen afkomstig
van de Nationale Postcode Loterij via Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Deze
stichting ontvangt gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke
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milieufederaties beschikbaar stelt voor projecten. In 2017 is 94,6% van alle toekenningen in
Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Deze
opbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening. De Friese Milieu Federatie heeft om deze
middelen te verkrijgen geen andere extra kosten gemaakt dan de kosten die samenhangen
met de verantwoordingseisen van het CBF.

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
Dank zij 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.”
12

Voorbeelden: Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Friese Milieu Federatie
o.a. de projecten Energiewerkplaats, Kening fan ‘e Greide en Servicelijn kunnen uitvoeren. De
Energiewerkplaats ondersteunt lokale energie initiatieven. Kening fan ‘e Greide levert een bijdrage aan
een rijke flora en fauna, de biodiversiteit en bij de Servicelijn kunnen inwoners van Fryslân terecht
voor vragen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
Besteding
Het percentage van de middelen dat de Friese Milieu Federatie in 2017 besteed heeft aan
haar doelstellingen ten opzichte van de baten bedroegen 97,8%. In de jaarrekening wordt de
lastenverdeling nader beschreven. De kosten van beheer en administratie bedroegen in 2017
14,9% van de totale kosten. In 2016 was dit 16,85%. Het bestuur heeft een
maximumpercentage vastgesteld van 25%.
Zoals eerder aangegeven was de totale omzet in 2017 €1.279.494,-. In onderstaande tabel staat
aangegeven hoe dit per thema verdeeld is en hoe de verhouding is tussen de diverse
inkomstenbronnen.

Totaal

1. Friese Klimaataanpak
2. Kringloopeconomie
3. Gezonde voeding
4. Natuurinclusieve landbouw
5. Natuur en Mens
6. Moai Fryslân
7. Gebiedsgerichte aanpak
8. Ondersteuning achterban
9. Landelijke projecten
overige

€
252.818
29.049
208.800
119.267
86.237
269.068
129.281
130.994
21.312
32.669
1.279.494

Boekjaar
subsidie
€
72.288
29.049
37.199
65.000
25.000
35.000
25.000
84.464
0

Project
subsidie
€
56.241
0
106.697
23.118
36.075
105.124
61.526
0
0

373.000

388.781

NPL

Externen

€
8.777
0
12.792
10.173
23.458
8.037
17.423
35.829
21.312
9.727
147.530

€
101.826
0
8.231
20.976
1.703
54.290
17.043
10.701
0
19.942
234.711

Overige
overheden
€
13.686
0
43.881
0
0
66.616
8.290
0
0
3.000
135.472

Overige relevante financiële gegevens
Het werkkapitaal is gestegen van € 403.000,-- in 2016 naar € 425.000,-- in 2017. De
liquiditeitsratio is van 2.0 in 2016 gedaald naar 1.9 in 2017. Voor de solvabiliteit geldt
hetzelfde als voor de liquiditeit. De solvabiliteitsratio is van 51% gedaald naar 50%.
De vermogensratio bedroeg in 2016 38%, deze is gedaald naar 36%.

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2017.
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4. Verantwoording

Centraal Bureau Fondsenwerving
De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF) bezit het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenverwerving (CBF). De FMF is daarmee formeel erkend als “goed doel”, wat weer
een van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij. Het doel van het keurmerk voor dergelijke instellingen is de donateurs
ervan een zo groot mogelijke zekerheid te geven dat hun geld goed en doelmatig besteed
wordt. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten de organisatie en
bedrijfsvoering van de instelling aan hoge eisen voldoen.
Jaarlijks toetst het CBF of de instelling aan die eisen voldoet. In december 2017 is het
keurmerk verlengd voor een periode van drie jaar.
Ook moet de instelling jaarlijks een verantwoordingsverklaring vaststellen. Daarin verklaart
ze dat ze de algemene principes van het keurmerk onderschrijft.
Bij de wijziging van de statuten van de FMF in november 2015 zijn de statuten aangepast aan
de eisen die het CBF toen stelde. Het is goed bij het lezen van onderstaande verklaring in
gedachten te houden dat de eisen van het CBF voor een deel toegespitst zijn op een ander
soort instelling dan de FMF is.

Verantwoordingsverklaring code goed bestuur voor goede doelen 2018
Het Bestuur van de Friese Milieu Federatie onderschrijft 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 deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Friese Milieu
Federatie invulling geeft aan deze principes.
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering
Bij de Friese Milieu Federatie is de functiescheiding geregeld door in de statuten de
toezichtfunctie bij de raad van toezicht te leggen. De raad van toezicht houdt toezicht op het
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beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur is
belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten.
Het bestuur heeft een Directiestatuut vastgelegd, deze is geactualiseerd op 24 oktober 2016.
Daarmee krijgt de directeur volmacht om namens het bestuur de dagelijkse leiding over de
stichting te voeren. Op 23 november 2009 heeft de raad van toezicht op voorstel van het
bestuur de Notitie Spelregels vastgesteld. Daarin staan nadere afspraken over de
samenwerking tussen raad van toezicht, bestuur en werkorganisatie.
Optimale samenstelling van het bestuur en het toezichthoudend orgaan
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden in functie
benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur zorgt ervoor dat voor deze functies
kandidaten voorgedragen worden die voldoen aan de profielschetsen die het bestuur voor
deze functies vastgesteld heeft.
Voor wat de overige bestuursleden betreft, zoekt het bestuur kandidaten die aan het
algemene profiel voldoen en die op basis van kennis, deskundigheid, netwerk of andere
punten een verrijking vormen van het bestuur.
De leden van de raad van toezicht worden elk door een aangesloten organisatie
voorgedragen, en zijn op persoonlijke titel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het
bestuur streeft er in principe naar zoveel mogelijk organisaties die actief zijn op het gebied
van het doel van de Stichting tot aangesloten organisatie te maken. Wie de aangesloten
organisatie benoemt als lid van de raad van toezicht is aan die organisatie zelf om te
beslissen.
Evaluatie functioneren van de directie, bestuurders en toezichthouders
De directeur heeft eens per jaar een functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur,
waarin zijn functioneren geëvalueerd wordt.
Tussen bestuur en raad van toezicht is afgesproken dat er elk jaar een brainstormsessie
gehouden wordt waarin de raad van toezicht en het bestuur het functioneren van het eigen
orgaan en dat van de Stichting als geheel evalueren onder leiding van een externe
deskundige.
Taakverdeling tussen bestuur en raad van toezicht
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Stichting. De raad van
toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in
de Stichting.
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen
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De stichting Friese Milieu Federatie heeft ten doel het behoud en de verbetering van de
kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame
ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Fryslân, alles in de meest ruime zin.
De Friese Milieu Federatie heeft in de afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan verbetering
van de projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het
realiseren van de doelstelling van de Milieufederatie.
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. Het bestuur toetst dit werkplan met begroting en stelt dit vast. De raad
van toezicht keurt het vervolgens goed.

•

Het hoofd bedrijfsvoering voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages,
waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting zichtbaar worden gemaakt.

•

De directie informeert het bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting
of verschuivingen van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.

•

Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de
daarover gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd.

•

Het hoofd bedrijfsvoering stelt een jaarrekening op conform de Richtlijn 650
Fondswervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de
jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring. De accountant rapporteert
rechtstreeks aan het bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. Het bestuur stelt
de jaarrekening vast en de raad van toezicht keurt deze goed.

•

Het hoofd bedrijfsvoering stelt jaarlijks een financieel projectenoverzicht op dat
overeenstemt met de jaarrekening. In het financieel projectenoverzicht worden per
project vastgelegd: de begrote opbrengsten en kosten én de gerealiseerde
financiering, d.w.z. subsidies en overige bijdragen, uren en kosten. De inhoudelijke
verslaglegging wordt samengevat en is beschikbaar voor alle geïnteresseerden via de
website.

•

Over de taken, bevoegdheden en procedures rond de besteding van de financiële
middelen zijn afspraken vastgelegd in het handboek van de Friese Milieu Federatie.

•

De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en
overhead. Als referentiepunten hanteert zij daarbij overheadgemiddelden van
vergelijkbare goede doelenorganisaties. Voor de komende jaren richt het beleid zich
op handhaving van de beheer- en administratiekosten op gelijk niveau terwijl ze de
organisatie in omvang en productie licht wil laten groeien.

•

Daarnaast werkt de Friese Milieu Federatie aan optimalisering van haar effectiviteit
door:
-

Structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale
milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners.
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-

Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen met andere provinciale
instellingen.

Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden
De Friese Milieu Federatie ondersteunt mensen en organisaties, die zich actief inzetten voor
hun eigen leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator
van lokale activiteiten in Fryslân. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan
contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn.
Gerelateerd aan de doelstelling van de milieufederatie zijn belanghebbenden:
1.

plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en
landschap in Fryslân;

2.

beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed
uitoefenen op het terrein van natuur, milieu en landschap in Fryslân;

3.

samenwerkingspartners.

In de communicatiestrategie van de Friese Milieu Federatie is vastgelegd op welke manier de
Friese Milieu Federatie de communicatie met haar belanghebbenden wil verbeteren. De
milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en
bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte
informatievoorziening aan een breed publiek: voor alle in natuur, milieu en landschap
geïnteresseerde mensen. De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de
activiteiten van de milieufederatie te vergroten. Concrete voorbeelden van de uitvoering van
de communicatiestrategie zijn:
•

de vernieuwing van de website van de Friese Milieu Federatie, waarmee op een
heldere manier inzicht wordt gegeven in de visie, taken en rollen van de
milieufederatie, in haar activiteiten en die van haar collega-organisaties;

•

de inzet van sociale media bij projecten met als doel nieuwe doelgroepen te bereiken.

Het jaarverslag en de jaarrekening van de Friese Milieu Federatie zijn bij de organisatie op te
vragen of via de website www.friesemilieufederatie.nl te downloaden.
Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of
gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar de
website is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op
prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering
meegenomen.
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of
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constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van
de klachten is een Klachtenprocedure Friese Milieu Federatie ontwikkeld.
Doelstellingen van deze procedure zijn:
1.

Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de
servicegraad naar de aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden
te bewaken.

2.

Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal,
de soort en de ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot
aanbevelingen om werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te
wijzigen.

Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 mei 2018.

5.Bijlage: Resultaten Thema’s Friese Milieu Federatie
Thema 1 Friese Klimaataanpak

Ambitie

Resultaten

-

In Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met klimaataanpak.

-

Er is zicht op hoe mensen aan de slag gaan met energiebesparing.

-

Lokale initiatieven zijn aan de slag met energietransitie.

Omgevingsvisie en Friese energiestrategie
Voor de Omgevingsvisie is een Friese Aanpak gedefinieerd waarbij we vanuit FMF
input leveren op met name de voorgenomen kader stellende thema’s
Omgevingskwaliteit en Energietransitie. Deze thema’s hebben een sterke relatie met
de Klimaataanpak. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau is het proces
later op gang gekomen dan gepland. Onze inspanningen zijn met name gericht op
het bijwonen van diverse (voorbereidende) sessies door de gehele provincie waarbij
we aandacht hebben gevraagd voor, en input hebben geleverd op, de klimaat
gerelateerde thema’s. Voorts hebben we in het kader van de gemeentelijke
verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming input verzonden naar alle
fracties binnen de Friese gemeenten. We zien dat in veel programma’s aandacht is
voor verduurzaming. Daarnaast hebben we actief geparticipeerd in het proces van
de Friese Energiestrategie, zowel in de regiegroep als in de gebiedsgerichte
overleggen. Voor Fryslân is de Friese Energiestrategie met partners tot stand
gekomen en hebben we een concept Grien Deal Fryske Fersnelling Fan Underop
opgesteld. Deze wordt in 2018 uitgewerkt.
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Zicht op hoe mensen aan de slag gaan met energiebesparing.
Het zicht/beeld is zeer divers. Kort gesteld kunnen we concluderen dat mensen nog
onvoldoende aan de slag zijn met energiebesparing om de besparingsdoelstellingen
te kunnen realiseren. De opgave is enorm. We zetten daarom, naast onze directe
ondersteuningsactiviteiten, in op de marketing- en bewustwordingscampagne. De
campagne is in 2017 ontwikkeld en gereed om uit te rollen in 2018. Daarbij maken
we gebruik van ons online platform Ik hou van Fryslân. We hebben vier
GreenDrinks en lunchbijeenkomsten georganiseerd waarbij diverse klimaat
gerelateerde onderwerpen de revue hebben gepasseerd. De belangstelling voor de
bijeenkomsten was over het algemeen boven verwachting. In september hebben we
in samenwerking met de collega’s in Groningen en Drenthe een seminar
Aardgasloos Wonen georganiseerd.
Lokale initiatieven zijn aan de slag met energietransitie.
Er zijn inmiddels tientallen initiatieven in de provincie aan de slag met de
energietransitie. We ondersteunen deze (van visie tot vergunning, van plan tot
project) zowel vanuit het programma Buurkracht dat wij in de provincie uitvoeren
als vanuit Energiewerkplaats Fryslân, ons samenwerkingsverband met Doarpswurk
en Us Koöperaasje. We stellen opnieuw vast dat het van groot belang is dat de
lokale gemeenschap betrokken is . Daarom hebben we onder andere met de ANNO
gemeenten in Noordoost Fryslân een aanpak voor het maken
energietransitieplannen voor/door de dorpen/wijken voorbereid en in uitvoering
gebracht.
Met de uitvoering van Buurkracht hebben we meer dan tien buurtinitiatieven
opgestart waarbij we werken aan bewustwording en het treffen van
energiebesparende maatregelen. Continuering en uitbreiding voor het volgend jaar
is met partners Provincie en Enpuls overeengekomen. Voor continuering van
Energiewerkplaats Fryslân is door partner Doarpswurk een projectsubsidie voor
2018 aangevraagd en hebben we gezamenlijk gewerkt aan een businessplan voor de
jaren 2019 en verder. Met Energiewerkplaats Fryslân hebben we aan de realisatie
van ruim 40 postcoderoos (2MW zon) en 5 SDE-projecten (8MW zon) duurzame
energie opwekprojecten gewerkt. Met de vereniging is een verkenning uitgevoerd
naar de gezamenlijke herontwikkeling van een windmolen bij Herbaijum. Daarbij
zoeken we naar innovatieve mogelijkheden teneinde een goede businesscase te
kunnen realiseren.
Activiteiten & Producten.
De Marketing Aanpak Energiebesparing hebben we ontwikkeld in zowel VNG
Innovatieve Aanpakken verband (Friese Stroomversnelling, verduurzaming
particuliere woningen) als in samenwerking met partners als SLIM Wonen, SIAM
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en Duurzaam Bouwloket. Daarnaast hebben we een EnergieBespaarAbonnement
voor het verduurzamen van particuliere woningen (initieel Harkema e.o.) in
Fryslân ontwikkeld. De ontwikkeling is mede gefinancierd vanuit de VNG. Naar
verwachting kan in 2018 het abonnement op de markt worden gebracht.
In een tweede Friese Innovatie Aanpak (VNG) is samen met Gemeente Leeuwarden
en Stroomversnelling gewerkt aan de Fryske Deal Particulier. De aanpak focust op
verduurzaming van particuliere woningen waarbij grotere aannemers
componenten produceren en leveren welke door lokale aannemers worden
toegepast. De aanpak is eind van het jaar bijgesteld en wordt in 2018
geïmplementeerd in een wijk in Leeuwarden.
Vanuit het project Valuta voor Veen is een verkenning naar een Koolstofbank
uitgevoerd en opgeleverd. Er zijn inmiddels diverse organisaties welke hebben
aangegeven CO2 certificaten te willen afnemen en er zijn een aantal certificaat
genererende pilotprojecten gedefinieerd waaronder Valuta voor Veen. Met de
provincie is de financiering van dit project tot stand gebracht. Op landelijk niveau
zijn we als partner van de Green Deal goed aangesloten op dit dossier.
In het programma Energy Challenges hebben we gedurende 2017 een beperkt
aantal scholen begeleid. De deelname van Friese scholen viel dit jaar tegen. Met het
programma management zijn afspraken gemaakt over verbeterde werving opdat
we in het volgende schooljaar onze begeleiding weer kunnen uitvoeren.
Producten
- Er zijn marketing aanpakken voor de diverse specifieke projecten gericht op
energiebesparing huishoudens, zowel vanuit de VNG projecten als vanuit het
Buurkracht programma dat wij uitvoeren. De voorbereide
bewustwordingscampagne voorziet ook deels in een stuk marketing.
- De ondersteuningstructuur voor koplopers (Energiewerkplaats Fryslân) is
beschikbaar en succesvol. De Provincie is tevreden over de voortgang en
realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Er is ten behoeve van de
continuering en lange termijnfinanciering een evaluatierapport gemaakt.
- Verkenning naar de Koolstofbank (bijlage rapport).
- Tientallen initiatieven zijn ondersteund.
- Onderzoeksrapport krimp in het huidig arsenaal aan windturbines in Fryslân op
korte termijn (2020) en middellange termijn (2025).
Financiën
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TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 252.818

Planning

die

subsidie

€ 72.288

€ 56.241

NPL

externen

Ov. overheden

€ 8.777

€ 101.826

€ 13.686

Alle projecten lopen. Alleen de activiteiten inzake Omgevingsvisie en Marketing
aanpak zijn later gestart en komen daarom in 2018 in uitvoering .

Organisatie

Het programma wordt uitgevoerd via projecten en via samenwerking met
netwerkpartners. De mix tussen eigen medewerkers en extern betrokkenen
(samenwerkingspartners en inhuur) biedt de nodige flexibiliteit.
We hebben met de volgende partners intensief samengewerkt:
-

Buurkracht

-

Energiewerkplaats (Us Koöperaasje/Doarpswurk)

-

ANNO (gemeenten en NFW)

-

Noordenwind

-

Provincie

Thema 2 Circulaire Economie

Ambitie
Resultaten

-

Bekendheid van thema circulaire economie is vergroot.

-

Aantal projecten circulaire economie in Fryslân is toegenomen.

Er is veel aandacht voor het thema Circulaire Economie via onder meer de
vereniging Circulair Fryslân. FMF is in 2017 lid geworden van de VCF en
wil hierin een actieve rol spelen. Om aanvullend op VCF te werken kiest
FMF ervoor het bewustzijn rond het thema Circulaire Economie van de
burger te vergroten en te koppelen aan een concreet handelingsperspectief.
Daarnaast wil de FMF de initiatieven die er al zijn, vergroten, verbinden en
versterken. FMF heeft in 2017 bij het maandelijks terugkerend “Circulaire
Café” een pitch gehouden over haar ambities en input gekregen voor het
opstarten van een maatschappelijke campagne. Er is samen met Metabolic
een projectplan gemaakt voor het stimuleren van circulaire economie binnen
gemeenten. Begin december is het project gestart. Er heeft een inventarisatie
van de behoeften mbt circulaire economie van gemeenten in samenwerking
met de betreffende wethouders plaatsgevonden. Maart 2018 vindt een
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vervolgsessie plaats met ambtenaren om de actieprogramma’s te
concretiseren.
Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
die
€ 29.049

Planning

NPL

externen

subsidie

Ov.
overheden

€ 29.049

Blijft achter ivm vacature. Dit zal in 2018 o.a. door invulling vacature weer
rechtgezet worden.

Organisatie

Vacature voor trekker is inmiddels ingevuld. Met Metabolic en Vereniging
Circulair Fryslân in gesprek voor langdurige samenwerking. Trekker is
onderdeel van aanjaagteam VCF en sluit maandelijks aan bij het
teamoverleg. Trekker participeert in de VCF communicatie en is
beschikbaar voor vragen van en voor de aangesloten leden binnen VCF.

Thema 3 Duurzame en gezonde voeding

Ambitie

- Toename van de beschikbaarheid en consumptie van lokaal geteelde producten.
- Verlagen ecologische voedselvoetafdruk.

Resultaten

1) Toename van de beschikbaarheid en consumptie van lokaal geteelde producten
De FMF heeft met het netwerkprogramma Eetbaar Fryslân samen met partners
een grote stap gezet en zit goed op schema in het realiseren van deze ambitie. Er
bestaat veel enthousiasme en een grote bereidheid onder Friese boeren en
Jumbo supermarkten om samen met Eetbaar Fryslân deze ambitie te realiseren.
Inmiddels zijn er 28 Friese boeren die willen gaan leveren via Eetbaar Fryslân en
16 Friese Jumbo’s die via Eetbaar Fryslân producten geteeld in Fryslân willen
aanbieden. Twee bedrijfskantines bieden inmiddels standaard lokale producten
aan en Eetbaar Fryslân is in gesprek hierover met een aantal schoolkantines en
de cateraars van twee Friese musea. Via de website van Eetbaar Fryslân kunnen
inwoners zien waar in hun eigen omgeving lokale producten (aardappelen,
groenten en fruit) te koop zijn. Er is een verkenning uitgevoerd naar uitbreiding
van de productgroepen die via Eetbaar Fryslân worden aangeboden. Dit betreft
vlees, zuivel en eieren.
2) Verlagen ecologische voedselvoetafdruk.
Door toename van de consumptie van lokale producten neemt de
voedselvoetafdruk af. Ook activiteiten gericht op tegengaan van
voedselverspilling, afname van de vleesconsumptie en
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duurzaamheidsontwikkelingen in de horeca dragen bij aan de afname van de
voetafdruk. Een grootschalige meting van de ecologische voetafdruk wordt
voor 2019 ingepland, mogelijk gekoppeld aan ‘overshoot day’.
Activiteiten en producten
Voor COP Duurzame Horeca zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor diverse
doelgroepen uit de horeca. Met Stenden en Koninklijke Horeca Nederland is een
gezamenlijke ambitie uitgesproken om de bijeenkomsten in 2018 voort te zetten.
In het kader van het netwerkprogramma Eetbaar Fryslân is het volgende gedaan:
-

inventarisaties uitgevoerd onder supermarkten en akkerbouw bedrijven

-

32 korte ketens naar supermarkten voorbereid

-

twee korte ketens naar bedrijfskantines gerealiseerd en drie voorbereid

-

startbijeenkomst georganiseerd in Jumbo Grou

-

gezamenlijke voedselvisie in Súdwest-Fryslân ontwikkeld (als mogelijk
voorbeeld voor andere regio’s) met een officiële presentatie in het najaar

-

plan van aanpak opgesteld voor een Friese Voedselvisie

-

cursus ‘moestuinieren op grotere schaal’ gegeven voor 15 startende initiatieven

-

ondersteuning op maat geboden aan 4 startende initiatieven

-

vier regio-avonden ter inspiratie georganiseerd (ca. 60 deelnemers)

-

drie thema-avonden voor verdere verdieping (ca. 30 deelnemers)

-

twee begeleidingstrajecten uitgevoerd waarvan één heeft geleid tot een concreet
projectplan

-

Meet&Eat georganiseerd over Lokale Voeding (ruim 60 deelnemers)

-

inventarisatie uitgevoerd van verkooppunten van lokaal voedsel en lokale
voedselinitiatieven in Friesland en deze op de Eetbaar Fryslân website geplaatst

-

communicatieplan Eetbaar Fryslân ontwikkeld en deels uitgevoerd

-

plannen voorbereid voor een pop-up restaurant op basis van gered voedsel ism
aantal lokale ondernemers in Leeuwarden

-

samen met Friesland College catering gerealiseerd op basis van gered voedsel
en lokaal voedsel.

Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 208.800

die

subsidie

€ 37.199

€ 106.697

NPL

externen

€12.792 € 8.231

Ov. overheden
€ 43.881
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Planning

De projecten zijn conform planning uitgevoerd.

Organisatie

Het programma Eetbaar Fryslân is uitgevoerd in samenwerking met de partners
binnen het netwerkprogramma: Netwerk Duurzame Dorpen, De Streekboer,
Landschapsbeheer Friesland, Norwin College en FMF. De programmaleiding en
eindverantwoordelijkheid lag bij de FMF. Voor de uitvoering van de verschillende
programmaonderdelen waren verschillende partners verantwoordelijk. Naast vaste
medewerkers van de partnerorganisaties is gebruik gemaakt van inhuur van
externe partijen voor specifieke onderdelen. Afstemming vond plaats in het
periodieke kerngroepoverleg.
Samenwerking heeft plaatsgevonden met: vrijwilligers, provincie Fryslân, GGD,
supermarkten, voedselgroothandels, Friesland College, cateringbedrijven,
horecaondernemingen, agrarische ondernemingen, Koninklijke Horeca Nederland,
Stenden University, Van Hall Larenstein, WUR, RUG, Louis Bolk Instituut, Healthy
Aging Network Noord Nederland en agrarische collectieven.

Thema 4 Natuurinclusieve landbouw

Ambitie

-

Structurele aandacht voor biodiversiteit in MBO/HBO onderwijs.

-

In alle gebiedscollectieven is natuurinclusief boeren bij 80% van de boeren een feit.

-

Zichtbare verandering in het landelijk gebied qua biodiversiteit, zowel plant als
dier.

-

Er is begrip tussen landbouw en burgers over hun rol en positie.

resultaten De ambitie zoals geformuleerd in het werkplan 2017 ligt op schema. Aandacht voor
biodiversiteit in het mbo/hbo onderwijs wordt gerealiseerd door participatie in de
activiteiten van zowel Celebrating Diversity/Kening fan ‘e Greide als in het Living Lab.
De game van Boerderij van de Toekomst is wat op de achtergrond geraakt. Uiteindelijk
zal de naam Boerderij van de Toekomst naar de achtergrond raken. Begonnen is met de
campagne voor natuurinclusieve en biologische producten gericht op de bezoekers van
Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018. Dit zal uiteindelijk uitmonden in
een weidediner en een streekproducenten/biologische producten markt in de zomer
van 2018. De dialoog tussen landbouw en burgers is steeds meer gaande. De FMF
draagt hieraan bij door het project Boerenportretten, de intermediërende rol van de
FMF in ILM/ELAN tussen boeren en terreinbeherende organisaties voor het project
“gebiedsgerichte aanpak Natuurinclusieve landbouw”. De 80% natuurinclusief boeren
is nu nog geen feit, maar de stappen die gezet worden om dit te realiseren gaan wel
door, hetzelfde geldt voor de zichtbare verandering in het landelijk gebied. Beide zijn
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opgenomen als ambitie voor 2017, maar dit is vanzelfsprekend een langlopende,
meerjarige ambitie.
Net als vorige jaren is FMF een actieve partner geweest in het burgerinitiatief Kening
fan ‘e Greide. De rol van FMF is het faciliteren van de organisatie (bedrijfsvoering),
voorzitten van de initiatiefgroep en het aanjagen en opzetten van activiteiten. KfeG
heeft in 2017 weer vele activiteiten ontplooid waar de FMF een rol in heeft gespeeld.

Aantal debatten / thema
avonden
Prijzen
Biodiversiteitsplan
Fryslân
Ontwakend Landschap
Birds & Brass
Tracks
Greidhoeke goes
Reguliere KfeG
overleggen
RvT vergaderingen
Lezingen, bijdrages, ..

zes thema-avonden in Workum, Delfstrahuizen,
Leeuwarden, Amsterdam, Haskerdijken, Wapserveen
Winnaar Anita Andriessen Prijs 2017, Theunis Piersma
geridderd
twee werkbijeenkomsten (Leeuwarden)
drie pilots (Workum, Haskerdijken, IJlst)
drie pilots, Rohel, Leeuwarden en Franeker als opmaat
naar Conference of the Birds
tien voorstellingen. Gelieerd programma Piersma /
Pruiksma
Educatie-programma voor 150 kinderen op vier
basisscholen in de Greidhoeke
12 (driewekelijks)
vier
Presentatie Rotary, bezoek provincie Brabant

Landelijk is de FMF actief bij het ondersteunen van andere provincies als het gaat om
natuurinclusieve landbouw (vraagbaak, meehelpen, projectontwikkeling).

Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 119.267

Planning

die

subsidie

€ 65.000

€ 23.118

NPL

externen

Ov. overheden

€ 10.173 € 20.976

Projecten zijn conform planning uitgevoerd. Het symposium natuurinclusieve
landbouw zal in 2018 plaatsvinden.

Organisat

Momenteel is de organisatie goed geregeld; een combinatie van vaste medewerkers +

ie

ZZP’ers maakt dat alle geplande werkzaamheden voor dit jaar goed georganiseerd zijn.
Er wordt enorm veel werk verzet in het netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide en het
living lab natuurinclusieve landbouw. Ook is er inmiddels een landelijk netwerk
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Natuurinclusieve landbouw van de natuur en milieufederaties waar wij actief in
deelnemen.

Thema 5 Natuur en mens

Ambitie

- Activeren van grote groepen burgers en organisaties en ze via publieksacties,
pilots en projecten betrekken bij het versterken van de natuur.
- Verhogen van de biodiversiteit.
- Provinciaal en gemeentelijk beleid is aangepast.

Ambitie

1. Activeren van grote groepen burgers en organisaties bij het versterken van de
natuur
Er is een natuurenquête i.s.m. diverse andere natuurorganisaties opgesteld en
verspreid via de Leeuwarder Courant en diverse social media kanalen. Ruim
3200 mensen hebben de enquête ingevuld. De uitslag is middels diverse
artikelen in de Leeuwarder Courant bekend gemaakt zodat grote groepen
lezers hier kennis van hebben genomen. Tevens zijn de resultaten
gepresenteerd op de Kening fan ‘e Greide debatavond in het Natuurmuseum.
Met tien dorpen en organisaties in Noordwest Fryslân is een schetsmiddag
gehouden waarop tal van ideeën om de biodiversiteit te bevorderen rond het
eigen dorp/omgeving op kaart zijn gezet. Voor Noordoost Fryslân is een
verkenning gestart om lokaal aan de slag te gaan met biodiversiteit samen met
inwoners. Er is een netwerk in kaart gebracht, de natuurwaarden zijn bekeken
en een vragenlijst is opgesteld die o.a. via de krant bekend wordt gemaakt.
Voor Operatie Steenbreek zijn voor alle drie de deelnemende wijken in
Leeuwarden folders op maat gemaakt. In totaal zijn er tot dusver 9.600 folders
verspreid. Tevens zijn de actie en de resultaten via de krant en sociale media
verspreid.
Alle organisaties die in heel Fryslân actief zijn om de leefomstandigheden voor
bijen te verbeteren zijn onder de noemer Fryslân Zoemt bij elkaar geweest en
hebben samen een actieprogramma opgesteld.
Projectvoorstel om de film de Wilde Stad te kunnen vertonen, is gemaakt, met
projectpartners besproken en ingediend bij diverse fondsen. Het idee is om
deze film aan grote groepen burgers – m.n. ouders met kinderen – te laten zien.
Helaas hebben geen van de fondsen het voorstel gehonoreerd. Wel zijn er
beelden in de film te zien van een project van de FMF: de vleermuizen in de
kerk van Tjerkwerd.
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2. Verhogen van de biodiversiteit
Het verhogen van de biodiversiteit op het Ecomunitypark bij Oosterwolde
verloopt voorspoedig en wordt gemonitord door een groep studenten.
Er zijn zes ontsteningsactiviteiten gehouden (tegel eruit, plant erin) in drie
wijken in Leeuwarden. In een wijk hebben bewoners zich gemeld om hun tuin
door studenten van een groenopleiding groener te laten maken.
De 23 ingezaaide bijenweides worden gevolgd en begeleid.
3. Provinciaal en gemeentelijk beleid is aangepast
De uitkomsten van de natuurenquête zijn aangeboden aan gedeputeerde
Kramer en toegestuurd aan de Statenleden i.v.m. de in wording zijnde
Natuurvisie. Verder is i.s.m. de Grien Oerlis partners input geleverd op de
natuurvisie tijdens bijeenkomsten en schriftelijk.
Voor alle wethouders en gedeputeerde Schrier is een excursie en presentatie
gehouden over belang van duurzame bedrijventerreinen tijdens een VFG
vergadering op het Ecomunitypark. In navolging van het Ecomunitypark zijn
er i.s.m. de bedrijven Mannen van Staal en BASF Heerenveen plannen gemaakt
om het terrein natuurvriendelijk in te gaan richten. Naar verwachting vindt de
uitvoering in 2018 plaats.
Gemeente Leeuwarden en gemeente Smallingerland nemen maatregelen om in
het kader van operatie Steenbreek het versteend oppervlak terug te dringen en
te vervangen door groen. Verder meegewerkt aan het tvprogramma Rambam
over het onderwerp wildlifecrime.
Landelijk hebben wij ons namens de Natuur en Milieufederaties met succes
ingezet voor de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’.
Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan
de handen ineen voor versterking van de biodiversiteit op het platteland. Voor
de zomer van 2018 leggen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel.
Concluderend:
De focus heeft IN 2017 vooral gelegen op het bereiken en activeren van grote
groepen burgers. Met name het vervolg op Natuerlik Ferskaat – waar dit jaar
de voorbereidingen en projectaanvraag voor wordt gedaan – moet resulteren in
concrete verbeteringen voor de biodiversiteit (in 2018). De 23 ingezaaide
bijenweides hebben andere mensen op het idee gebracht om dit ook te doen. Er
wordt alleen niet bijgehouden wie dat zijn en in welke mate. In welke mate het
provinciaal beleid op gebied van natuur is aangepast moet nog blijken. Er is in
toenemende mate samenwerking gezocht met divers natuurorganisaties om
gezamenlijk het vergroten van de biodiversiteit aan te pakken.
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Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 86.237

Planning

die

subsidie

€ 25.000

€ 36.075

NPL

externen

Ov. overheden

€ 23.458 € 1.703

- Tenminste zes voorbeeldprojecten zijn gestart/in uitvoering; verloopt deels
volgens planning. Aanvullende financiering loopt vertraging op.
- Programma voor bijen is gereed; volgens planning verlopen.
- Project Operatie Steenbreek is volop in de uitvoering; conform planning
verlopen.
- Project Natuerlijk Ferskaat is conform planning verlopen.
- Bijeenkomst en vertoning film de Wilde Stad is gecanceld vanwege
ontbrekende financiering.
- Twee bijeenkomsten natuurvisie: afgerond.
- Beurs rondom huis: afgelast.

Organisatie

Door veranderingen binnen de organisatie in het eerste kwartaal zijn enkele
werkzaamheden minder snel uitgevoerd dan was gepland. Inmiddels zijn
nieuwe medewerkers ingewerkt en is het team op volle sterkte. Samenwerking
met externe partners verloopt goed. Bij de samenwerking op het gebied van
bijen zit dit nog in de beginfase en moet er vanuit de FMF de nodige energie in
gestoken worden om dit op te starten.
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Thema 6 Moai Fryslan

- In Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met Omgevingskwaliteiten

Ambitie
2017

Fryslân.
- Bewustwording van de Friezen van het belang van het Friese landschap en de
mogelijkheden om daaraan bij te dragen is vergroot.
- Kennis over Omgevingswet is vergroot.
- Meer aandacht voor belang van Friese burger voor water(kwaliteit en
veiligheid).

Resultaten
-

In 2017 hebben we i.s.m. LBF en Omrop Fryslân via een tvserie het belang van
het Friese landschap en de rol die burgers daarbij spelen onder de aandacht
gebracht. Acht van de zestien afleveringen zijn in 2017 uitgezonden. Er is een
website gelanceerd en informatie is gegeven over het Friese landschap.

-

We hebben input gegeven aan programma Sense of Place/Connecting
Water2018.
De overleggen met SoP lopen, onze rol is soms wat zoeken en dat geldt voor
hen ook; we trekken in ieder geval samen op wat de Legacy discussie rond
LF2018 betreft.
- Input gegeven aan Omgevingsvisie via de Omgevingslabs (vijf keer).
- Uitvoering van het project Beeldschoon water
Het project Beeldschoon Water heet inmiddels BrugBrêgeBridge. We willen in
2018 dat heel Fryslân is behangen met kunst onder beweegbare bruggen. De
brugeigenaren doen allemaal mee. Dit zijn gemeenten, Provincie en RWS. In
2017 zijn er 17 bruggen behangen met foto’s die refereren naar grotere
projecten van LF2018; een fotowedstrijd is uitgeschreven en er is veel tijd
gestoken in acquisitie.
- Aandacht geven aan het belang van donkerte (Nacht van de Nacht en
Lichthinder melkveestallen). Alle gemeenten zijn ism de LTO benaderd i.v.m.
de lichtuitstoot van stallen. Bij de gemeenten komen geen klachten binnen. Dat
wil niet zeggen dat er geen uitstoot is.
Nacht van de Nacht. Ruim 20 organisaties hebben meegedaan met de door de
FMF gecoördineerde NvdN. Er is een eigen activiteit georganiseerd bij het
Noorderleech en een fotowedstrijd in de LC en op onze facebookcommunity Ik
Hou van Fryslân. Na Zeeland hebben er in Fryslân in 2017 de meeste Nacht
van de Nachtactiviteiten plaatsgevonden met 5000 bezoekers.

29

Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 269.068

Planning

die

subsidie

€ 35.000

€ 105.124

NPL

externen

Ov. overheden

€ 8.038

€ 54.290

€ 66.617

Alle projecten zijn conform afspraak uitgevoerd. Alleen de uitvoering van het
convenant Lichthinder heeft vertraging opgelopen.

Organisatie

Door het vertrek van een medewerker zijn er bij een aantal projecten wat gaten
gevallen. Dit is deels door inhuur opgevangen. Inmiddels zijn alle posities weer
bezet.
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Thema 7 Gebiedsgerichte, integrale aanpak

Ambitie

Op gebiedsniveau gaan we concreet aan de slag met de volgende ambities:
- Overheden, burgers, bedrijven zijn doordrongen van het belang van
biodiversiteit, klimaat en omgevingskwaliteit.
- De biodiversiteit is in de gebieden toegenomen.
- De gebieden zijn beter bestand tegen de veranderende klimaatomstandigheden
en dragen bij aan een verbetering van het klimaat.
- De kwaliteit van de ruimte is toegenomen.

Resultaten

1. Overheden, burgers, bedrijven zijn doordrongen van het belang van biodiversiteit,
klimaat en omgevingskwaliteit.
Excursie, aandacht in de pers en communicatiemiddelen gemaakt over de Groene
Loper. Diverse nieuwe ideeën/kansen voor Groene Lopers zijn aangemeld. Alle
Groene Loper projecten – vier in totaal – zijn afgerond. De Groene Loper in Balk
wordt in de loop van 2018 afgerond. Voor Balk komt er nog een vervolg met het
ontwikkelen en plaatsen van kunstzinnige bankjes langs de wandelroutes.
Met alle betrokkenen en geïnteresseerden zijn de Shared Grien Space locaties
bezocht middels een busexcursie. Goede persaandacht hiervoor gekregen. Van de
vijf SGS locaties zijn er in 2017 daadwerkelijk drie opgeleverd. Aan twee wordt
momenteel gewerkt. Oplevering vindt in 2018 plaats.
Rond de Omgevingswet zijn middels een vragenlijst leerervaringen verzameld van
gebiedsgerichte projecten. Aanvullend hierop is een bijeenkomst gehouden met
mensen die ervaring hebben met gebiedsgericht werken. De ervaringen uit deze
bijeenkomst en uit de vragenlijst worden gebruikt voor het onderdeel
gebiedsgerichte aanpak voor de Omgevingsvisie Fryslân.
Daarnaast worden ten behoeve van de Omgevingswet leerervaringen opgedaan
met vier verschillende casussen. Rond deze casussen zijn door de indieners
leervragen opgesteld die in een bijeenkomst (begin 2018) met betrokkenen en
deskundigen beantwoord gaan worden.
Input leveren aan Omgevingsvisie
We hebben een atelierbijeenkomst “gebiedsgerichte aanpak” voor de gemeenten,
provincie en andere geïnteresseerden gehouden. Dit heeft geleid tot een advies dat
opgenomen wordt in de provinciale Omgevingsvisie.
Veenweidepilot
In 2017 is er een projectplan voor de pilot in Idzegea opgesteld. Met de betrokken
boeren zijn we in overleg om tot een uitvoerbaar geheel te komen.
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De uitvoerbaarheid moet vooral gebaseerd zijn op realisme. Na deze fase zullen we
het projectplan gaan voorleggen aan de provincie met het verzoek om in dit plan
mee te gaan participeren. Het doel is om samen met de betrokken boeren de
bedachte maatregelen in hun bedrijfsvoering in te gaan voeren en om daarmee de
kennis te gaan vergroten over deze maatregelen en of ze succesvol en kansrijk
breder in het veenweidegebied kunnen worden geïmplementeerd.
Veenweidevisie
Geen onderwerp stond in 2017 zo in de belangstelling als dit dossier. Daarmee
wordt nogmaals onderstreept dat zowel “politiek Friesland” als de betrokken
partijen waaronder de landbouworganisaties beseffen dat er veranderingen dienen
te komen in de huidige hedendaagse werkwijze van de landbouwsector en hoe om
te gaan met de kwetsbare gebieden en daarvoor maatregelen te gaan bedenken en
implementeren. Een beleidsnota en een uitvoeringsprogramma 2018/2019 is
verschenen. Wij participeren actief in de stuurgroep(BOF), in het programmateam
en diverse klankbordgroepen. Na een wat langzame start o.a. vanwege gebrek aan
ambtelijke capaciteit bij de provincie en Wetterskip zijn inmiddels zo’n 20 projecten
opgestart. Wij monitoren zorgvuldig de voortgang en komen met voorstellen om te
versnellen.
Deelname in programma Better Wetter
FMF heeft de samenwerkingsovereenkomst fase 2 Better Wetter ondertekend. Doel
is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw watersysteem voor het
veenweidegebied en de Friese boezem. Daarbij moet rekening gehouden worden
met de klimaatverandering en de maaivelddaling en het streven naar een
toekomstgerichte, rendabele landbouw. Wij participeren via het project Valuta voor
veen en hebben een projectplan geschreven voor de uitvoering van een
klimaatstresstest in dorpen.
Cultuurpaspoort Koningsdiep
Eind 2017 zijn wij gestart met dit project. Het doel van dit project is om vijftien
cultuur-historische parels samen te brengen in een paspoort waardoor kinderen en
ouders in contact komen met de cultuurhistorie rondom het Koningsdiep. Het
Koningsdiep is bekend om zijn vele beekdalen met zijn oude riviertjes in een zeer
gevarieerd en afwisselend landschap. In 2017 hebben we ons gericht op het
organiseren van de subsidie, het leggen van contact met de verschillende scholen en
gemeente.
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Eén Shared Grien Space locatie afgerond, één wordt nu ingericht, twee starten na de
zomer nu de planvorming is afgerond en één start eind van het jaar.
2.

De kwaliteit van de ruimte is toegenomen

Planvorming en uitvoering van vier groene lopers lopen. Er is één nieuwe groene
loper i.s.m. lokale groep gehonoreerd. Uitvoering hiervan start na de zomer.
Financiën

TOTAAL boekjaarsubsi Project
€ 129.281

Planning

die

subsidie

€ 25.000

€ 61.526

NPL

externen

€ 17.423 € 17.043

Ov. overheden
€ 8.290

Project Groene Loper loopt volgens planning. De Groene Loper in Drachten heeft
vertraging opgelopen vanwege het uiteenvallen van lokale groepen. De Shared
Grien Space locaties verlopen deels volgens planning. De locaties in Hemelum en
Minnertsga gaan langzamer dan vooraf ingeschat. Op deze locaties wordt extra
capaciteit ingezet. De gebiedsprojecten m.b.t. veenweide en Better Wetter hebben
vertraging opgelopen vanwege het nog niet kunnen invullen van de vacature.

Organisatie

Er is tijdelijke versterking rond dit thema aangetrokken. In 2017 is (tijdelijk) een
thematrekker aangesteld.
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Thema 8 Achterban/binding

Ambitie

-

Meer organisaties en bedrijven zijn bezig met Omgevingskwaliteit, Klimaat en
biodiversiteit.

-

Er is overeenstemming tussen natuur en milieu organisaties over bepaalde
inhoudelijke thema’s.

-

Vragen aangesloten organisaties/burgers beantwoorden en ondersteuning bieden.

Resultate

De FMF heeft door het organiseren van twee zeer goed bezochte

n

(leden)bijeenkomsten rondom Omgevingskwaliteit, Klimaat en Biodiversiteit meer
organisaties, bedrijven en burgers bij deze onderwerpen betrokken. Dankzij deze
bijeenkomsten zijn organisaties, bedrijven en burgers met elkaar in contact gekomen
en zijn win-win-situaties gecreëerd.
De FMF heeft door het organiseren van acht bijeenkomsten “Grien Oerlis”
bewerkstelligd dat natuur en milieuorganisaties overeenstemming hebben bereikt
over inhoudelijke thema’s. It Fryske Gea, Natuurmonumenten en FMF hebben de
provincie er bijvoorbeeld op gewezen dat er een grote achterstand is wat betreft de
uitvoering van het natuurbeleid in Friesland. De realisatie van natuur binnen de EHS
verloopt te traag. De onderlinge strategie is besproken en werkafspraken zijn gemaakt
o.a. over de natuurenquête, input op de omgevings- en natuurvisie, veenweidevisie,
CH2018, ganzenbeleid en realisatie Natuurnetwerk.
Door vragen van leden van aangesloten organisaties en burgers te beantwoorden
heeft de FMF deze leden van aangesloten organisaties en burgers ondersteund. In
totaal zijn ruim 50 vragen beantwoord. Er zijn vragen gesteld m.b.t. het kappen van
groen, plannen voor het meer bij Oudega, windmolenplan Hiddum Houw,
natuurlijke oevers, moties om de insectenstand te verbeteren, reclamebord bij de
Haak, het Kustpact, snelvaren op het Burgummermar, vleermuizen in de Groene Ster,
bijenweides, toekomst van het Lauwersmeer, waterplan Drachten, nieuwe weg bij de
Skieding, maaibeleid Leeuwarden, visdievenkolonie Van Hall, bouwplannen
Terschelling, gemeenteraadsverkiezingen, uitbreiding varkensstal, mestvergisting en
gaswinning. Daarbij zijn diverse concrete resultaten geboekt: het
(ecologisch)waterplan Drachten is aangenomen, het Kustpact is ondertekend, de
Skieding maakt gebruikt van het bestaande tracé, de mestvergister van Marrum is
niet doorgegaan en de uitbreiding van de varkensstal bij Hemelum is uitgesteld.
Helaas is er in 2018 wel toestemming gekomen voor de uitbreiding van de
varkensstal.
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We zijn goed bezig met het binden van onze achterban en de vernieuwing van onze
achterban o.a. via werkgroepen. De werkgroep Omgevingsvisie heeft een advies aan
de provincie aangeboden. De uitdaging is om nieuwe achterbangroepen zoals de
organisaties die samenwerken binnen de Energiewerkplaats en de groepen die
betrokken zijn bij Eetbaar Fryslân ook echt aan de achterban van de FMF te koppelen.
Het is op dit moment nog een zoekproces wat de beste manier is.
We hebben meegedaan aan de Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersdag
van Nederland. Op 567 locaties is er gesnoeid, gezaagd en opgeruimd. Samen met
enthousiaste vrijwilligers van kunstenaarsdorp Asgaard bij Leeuwarden hebben we
3000 EKO tulpen, narcissen en blauwe druiven bollen geplant.
In 2017 presenteerden we onze toekomstvisie: Samen werken aan een duurzaam
Fryslân. We zien het steeds vaker: burgers die het heft (weer) in eigen handen nemen,
zelf het initiatief nemen waar bedrijven en (lokale) overheden tekort schieten. Vroeger
klopten we bij de overheid aan met een probleem, nu schuift de overheid aan bij de
burger en denkt en helpt mee. De kracht van de samenleving bestaat uit kleine en
grote lokale coalities die bewust verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Als Friese Milieu
Federatie stimuleren we deze lokale coalities zichzelf te organiseren rondom thema’s
zoals voedsel, energie, water, grondstoffen en natuur. Een groot aantal (lokale)
groepen zet zich al met succes in voor natuur- en landschapsbeheer, lokaal draagvlak
voor natuur en lokale energie opwekking. Deze beweging willen wij faciliteren.
Inmiddels hebben meer dan 13.000 mensen onze facebook community Ik hou van
Fryslân “geliked”. We krijgen veel respons als het gaat om discussies rond voedsel en
natuur. In 2017 hebben een nieuwe impuls gegeven aan de community door mensen
nog actiever hierbij te betrekken door enquêtes, vragen te stellen en discussies aan te
jagen.
Financiën
TOTAAL boekjaarsubsi Project
die
€ 130.994

€ 84.464

NPL

externen

Ov. overheden

subsidie
€ 35.829 € 10.701

Planning

Volgens afspraak.

Organisat

Vier stagiaires hebben gewerkt aan dit thema. Twee vrijwilligers hebben

ie

ondersteuning geboden o.a. bij de werkgroep Omgevingsvisie. Medio 2017 is een
nieuwe communicatiemedewerker aangenomen.
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Netwerken
1. Bomenstichting
www.bomenstichting.nl
2. Bond Friese VogelWachten (BFVW)
Lid RvT: H. Minkes
www.friesevogelwachten.nl
3. Bezoekerscentrum Mar en Klif
www.marenklif.nl
www.groendoen.net
4. Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk
www.hetblauwehart.org
5. Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden
www.leeuwarden.bijenhouders.nl
6. Fryske Feriening Foar Fjildbiology
Lid RvT: F.Hoff
www.fjildbiology.nl
7. It Fryske Gea
Lid RvT: H. Dommerholt
www.itfryskegea.nl
8. IVN, afdeling Heerenveen e.o.
www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo
9. IVN, afdeling Leeuwarden
ivn.nl/afdeling/leewarden
10. IVN, afdeling Ooststellingwerf
www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf
11. IVN, afdeling Súdwesthoeke
www.ivn.nl/sudwesthoeke
12. IVN Noord-Oost Friesland
ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland
13. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids”
www.jeugdnatuurclub.nl
14. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland
www.jagersvereniging.nl
15. KNNV afdeling Fryslân
lid RvT: H. Jansen
www.knnv.nl/fryslan
16 Leerschool Permacultuur Friesland
www.leerschoolpermacultuur.nl
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17. Milieuplatform Leeuwarden
www.milieuplatform-leeuwarden.nl
18. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’
19. Natuurmuseum Fryslân
www.natuurmuseumfryslan.nl
20. Noorden Duurzaam
www.noordenduurzaam.nl
21. Vereniging Noordenwind
www.noordenwind.org
22. Stichting Bomenridders
www.bomenriddersleeuwarden.nl
23. Stichting Gaasterlân Natuerlân
www.gaasterland-natuurland.nl
24. Stichting Historisch Belang Noord Nederland
www.historischbelang.nl
25. Sportvisserij Fryslân
Lid-RvT: H.J. Holtman
www.visseninfriesland.nl
26. Stichting Miljeuwurkgroep Boalsert
www.milieuwerkgroepbolsward.nl
27. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd
Lid RvT: J. Persenaire
www.landschapnijefurd.nl
28. Stichting Van Ommenpolder
29. Stichting Vrienden van het Nannewiid
Lid RvT: G. Algera
www.vriendenvanhetnannewiid.nl
30. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm
31. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden
www.milieudefensie.nl
32. Vereniging Moai Skarsterlan
www.moaiskarsterlan.nl
33. Natuurvereniging Geaflecht
Lid RvT: R.F. Oosterbaan
www.geaflecht.nl
34. Natuerferiening Bakkefean e.o.
Lid RvT: D. Klijnstra
www.Natuur-Bakkeveen.nl
35. Vereniging Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl
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36. Waddenvereniging
www.waddenvereniging.nl
37. Water Natuurlijk Fryslân
www.waternatuurlijk.nl/fryslan
38. Werkgroep Kerkuilen
www.kerkuil.com
39. Wielenwerkgroep
www.wielenwerkgroep.nl
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