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FINANCIËLE ONDERSTEUNING
De Gelderse Natuur en Milieufederatie (hierna de GNMF) wordt ondersteund door de provincie
Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.

De Provincie Gelderland: budgetsubsidie en projectsubsidies
De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft in 2017 van de Provincie Gelderland een budgetsubsidie
ontvangen ter grootte van € 244.060,= en een projectsubsidie Spiegelgroep Waalweelde ter grootte
van € 20.000,=. Dankzij deze bijdrage heeft de GNMF een groot aantal projecten kunnen uitvoeren.
Voor een gedetailleerd overzicht van de besteding hiervan: zie Verantwoording Budgetsubsidie.

Nationale Postcode Loterij: Recordbedrag voor goede doelen!
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 Gelderse Natuur en Milieufederatie
het project Stook je Rijk 2017, diverse samenwerkingsprojecten met de 12 milieufederaties en de
voorbereiding van de uitvoering van verschillende energieprojecten kunnen helpen realiseren. Ook de
implementatie van een nieuw CRM was mogelijk dankzij de Nationale Postcode Loterij.
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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
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Lijst met afkortingen en begrippen:
ALV:
CoP:
COVM:
CRM:
CRO:
GEA:
GNN:
GO:
GS:
IVN:
LNC:
LTO:
MER:
Natura 2000:
NLO:
PAS:
PS:
PRO:
RO:
ROP:
SER:
SLG:
SMART:
TBO:
VECG:

Algemene Ledenvergadering GNMF
Community of Practice
Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne
Customer Relationship Management
Commissie Regionaal Overleg
Gelders Energie Akkoord
Gelders Natuurnetwerk
Groene Ontwikkelingszone
Gedeputeerde Staten
Vereniging Natuur- en Milieu Educatie
Landschappelijke, Natuur- en Culturele waarde
Land- en Tuinbouw Organisatie (Noord/Gelderland)
Milieu Effect Rapport
Europese topnatuurgebieden met extra beschermingsregime (Vogel- en Habitatgebieden)
Natuur en Landschap Overleg (met Gelderse terreinbeheerders, IVN en SLG)
Programmatische Aanpak Stikstof
Provinciale Staten
Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid
Ruimtelijke Ordening
Rail Opstap Punt
Sociaal Economische Raad
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Terrein Beherende Organisatie
Vereniging Energie Collectieven Gelderland

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening is op te vragen bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie
Jansbuitensingel 14 6811 AB Arnhem 026-3523740 secr@gnmf.nl. of via de website www.gnmf.nl te
downloaden.
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VOORWOORD
Het jaar 2017 was al weer het vierde verenigingsjaar van de Gelderse Natuur en Milieufederatie
(GNMF). Tot 2014 ging onze organisatie door het leven als Gelderse Milieufederatie. De omzetting
van de stichting in een vereniging is een goed besluit gebleken. Onze leden zijn zowel lokale en
regionale organisaties op het terrein van milieu, natuur en landschap als particulieren. Eind 2017 was
het aantal aangesloten organisaties 92. Het aantal individuele particuliere leden groeide in 2017 van
284 naar 396, een toename van bijna 40%. Ultimo 2017 telde onze bedrijfsvriendenkring 14 bedrijven.
De algemene ledenvergaderingen die we in 2017 organiseerden werden goed bezocht. Tijdens de
voorjaarvergadering in Fort Pannerden stonden de leden niet alleen stil bij de verslaglegging over het
jaar 2016, maar werd tevens uitgebreid gesproken over voedselbeleid. De leden riepen bestuur,
directie en medewerkers op om als GNMF meer in te zetten op dit actuele onderwerp. Tijdens de
ledenvergadering in het najaar werd deze hartenkreet van de leden vastgelegd in het werkplan voor
2018, waarin de nodige acties zijn opgenomen rond het thema voedsel en daaraan gekoppeld het
stimuleren van transities in de landbouw.
Tijdens de goed bezochte najaarsvergadering in de Arnhemse Molenplaats werd ook afscheid
genomen van voorzitter Jan Paul van Soest. Op uiterst inspirerende en deskundige wijze gaf hij
gedurende 6 jaar bestuurlijk leiding aan onze organisatie. De reeds aangehaalde transformatie van
stichting naar vereniging werd mede dankzij zijn inzet een succes. Woorden van dank aan Jan Pauls
adres zijn in dit jaarverslag dan ook zeker op hun plaats!
Het bestuur besloot in november om ondergetekende te benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter.
In de door het vertrek van Jan Paul ontstane bestuursvacature werd Yvonne Kleefkens uit Lunteren
door de ledenvergadering benoemd.
In het verslagjaar startte de nieuwe periode van vier jaar tijdens welke de provincie Gelderland onze
federatie jaarlijks een budgetsubsidie verleent. Het overleg in 2016 over het voortzetten van deze
subsidiëring voor opnieuw vier jaar verliep zowel ambtelijk als bestuurlijk destijds uiterst positief.
Provinciale Staten van Gelderland besloten in ruime meerderheid om met de GNMF een
budgetovereenkomst af te sluiten. Alle politieke partijen, op een na, gingen akkoord. De GNMF werd
door de diverse Statenfracties gekenschetst als een “proactieve luis in de pels” Onze huidige
werkwijze, die zich kenmerkt door het kritisch volgen en benaderen van overheden en bedrijfsleven
gekoppeld aan het samen met anderen realiseren van duurzame projecten, wordt duidelijk
gewaardeerd.
Naast de budgetsubsidie van de provincie had onze federatie ook in 2017 weer diverse andere
inkomsten: donaties van bedrijfsvrienden, de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcodeloterij,
lidmaatschapsgelden en projectfinancieringsmiddelen. Deze mix van inkomsten is voor de continuïteit
van een organisatie als de onze vanzelfsprekend van groot belang.
Op inhoudelijk terrein hebben directeur en medewerkers in 2017 weer het nodige bereikt als het gaat
om verbetering van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving (natuur, landschap, milieu). De
geboekte resultaten worden in dit jaarverslag uitgebreid belicht op basis van de in het strategisch
beleidsplan 2017-2020 geformuleerde speerpunten, te weten:
 Kwaliteit Gelderse natuur;
 Mooi landschap;
 Gezonde Gelderse landbouw en voedsel;
 Klimaat en energie;
 Participatie achterban en geïnteresseerde burgers.
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Zo maar een drietal van de vele in het oog lopende resultaten wil ik hier vermelden:
 het project Hattemerpoort waar onder leiding van de GNMF samen met vele anderen met succes
nieuwe natuur gerealiseerd wordt;
 de door de GNMF ondersteunende succesvolle schoonmaakactie van de uiterwaarden van Waal,
Rijn en Maas door maar liefst 71 verenigingen uit 8 gemeenten;
 de ingebruikname van vier windmolens (10 MW) langs de A15 in de gemeente Nijmegen, waarvan
de GNMF een van de zeer actieve initiatiefnemers was.
Wilt u meer weten over deze en de vele andere klinkende resultaten die onze uitvoeringsgerichte
medewerkers in 2017 bereikt hebben dan is het lezen van dit jaarverslag een must!
Ik wens u daarbij veel genoegen.

Arnhem, 27 maart 2018
Dirk H. van Uitert
(voorzitter Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie)
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ALGEMENE TOELICHTING
Doel
De Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud,
landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin.
De Vereniging streeft dit doel na, onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke of
maatschappelijke overtuiging.
Activiteiten
De activiteiten van de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie omvatten:
 De beïnvloeding van het beleid op het gebied van natuurbehoud, landschapsbescherming en
milieubeheer in Gelderland, zowel door het stimuleren van dat beleid door het uitdragen van
denkbeelden en het signaleren van knelpunten, als door het, op professioneel hoogwaardige en
effectieve wijze, behartigen van belangen op genoemde gebieden, in en buiten rechte en met
alle wettige middelen, onder meer in procedures bij het verlenen van vergunningen en in
inspraak- en besluitvormingsprocedures, alsmede tegen elk ander besluit op welk gebied dan
ook waarbij schade/nadeel, direct of indirect, aan natuur en/of landschap en/of milieu kan
worden toegebracht;
 Het overdragen van de expertise van de vereniging aan lokale en regionale organisaties
teneinde die organisaties eveneens in staat te stellen op hun beurt het gemeentelijk of regionaal
beleid aldus te beïnvloeden;
 Als eerste aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met een
vraag op het gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien.
De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie is gevestigd te Arnhem op Jansbuitensingel 14, 6811
AB en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41046129.
Administratie
De financiële administratie werd in 2017 geheel in eigen beheer gedaan. De salarisadministratie was
in 2017 uitbesteed aan VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs te Arnhem.
Accountantscontrole
De accountantscontrole wordt uitgevoerd door FreshFinance. De controleverklaring is in de
jaarrekening opgenomen.
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BESTUURSVERSLAG
Organisatie
De organen van de vereniging zijn:
 De Algemene Ledenvergadering (ALV)
 Het Bestuur
 Het Bureau

De organisatiestructuur van de GNMF bestaat uit de Algemene Ledenvergadering, het Bestuur en het
GNMF-bureau. De directie, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, verzorgen de
dagelijkse leiding van het Bureau. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.
De bestuurlijke opzet van de GNMF is conform de CBF-vereisten.
Het Bureau bestaat naast de directie uit een secretariaat, communicatie en beleids-en
projectmedewerkers. Projecten worden aangestuurd vanuit projectleiders (groene lijnen).
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Bestuur
Het bestuur van de GNMF bestond per 1 januari 2018 uit 8 leden.
Bestuursleden en hun zittingsperiode
Naam

functie

Dhr. D.H. van Uitert

voorzitter

herbenoeming per

Dhr. W. Eckhardt
Dhr. H.J. Brons

april 2019
november 2016

secretaris

Mevr. G. van Arkel
Dhr. A. van Rootselaar

penningmeester

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

vicevoorzitter

zitting tot uiterlijk
april 2023
november 2020

april 2017

april 2021

april 2018

april 2022

november 2014

november 2018

april 2019

april 2023

Dhr. D.C. Kuipers

april 2019

april 2023

Mevr. Y. Kleefkens

november 2021

november 2025

Benoemingsprocedure Bestuur
Een Bestuurslid lid wordt benoemd voor een maximale zittingsperiode van 4 jaar. Het Bestuur stelt
een rooster van aftreden op (zie hierboven). Bestuursleden kunnen één maal voor een aansluitende
periode worden benoemd. Het Bestuur verzoekt voor het verstrijken van de zittingsperiode van een
Bestuurslid aan de lid-organisaties en de leden om een kandidaat voor te dragen, of om aan te geven
of ze mogelijk bezwaar hebben tegen de door het Bestuur voorgedragen kandidaat. Het Bestuur
draagt vervolgens een Bestuurslid voor aan de Algemene Ledenvergadering. Ook geeft zij door wat
de reactie van de (lid)-organisaties was en of er eventueel tegenkandidaten zijn voorgedragen.
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheidsbesluit.

Overige relevante nevenfuncties Bestuursleden












Mevr. J.G. van Arkel: n.v.t.
Dhr. H.J. Brons: bestuurslid Vereniging Mooi Wageningen (lid-organisatie van de GNMF).
Dhr. W. Eckhardt: n.v.t.
Mevr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens: lid RvT Geldersch Landschap en Kasteelen (met deze
organisatie onderhoudt de GNMF jaarlijks een samenwerking), voorzitter Vereniging tot Behoud
van het Lingelandschap (lid-organisatie van de GNMF).
Dhr. D.C. Kuipers: lid bestuur Unie KBO afd. Doetinchem/Gaanderen, lid werkgroep
Visstandbeheer Rijn en IJssel van de Hengelsport Federatie Midden Nederland, lid Sociale Raad
Gemeente Doetinchem; bestuurslid Fietsersbond afdeling Doetinchem; kandidaat-raadslid
Doetinchemse Ouderenpartij.
Dhr. A. van Rootselaar: Energie-ambassadeur in de gemeente Barneveld, OV-ambassadeur
provincie Gelderland.
Dhr. D.H. van Uitert: eigenaar Adviespraktijk VraaghetaanDirk; voorzitter St. Drielse Veer;
voorzitter St. Hoeve Klein Mariëndaal; voorzitter St. Vrienden van de Veluwe (lid-organisatie van
de GNMF); lid RvT Onderwijsspecialisten; vicevoorzitter RvT Driegasthuizengroep; voorzitter
Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen; voorzitter Stichting Erkend Veluws
Streekproduct; bestuurslid St. Natuurcentrum Arnhem; voorzitter St. Simalungun Weaving
Centre.
Mevr. Y. Kleefkens: Bestuurder Coöperatie Vallei Energie.
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Bezoldigingsbeleid en vergoedingsbeleid bestuursleden; functioneren bestuur
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen
salaris of onkostenvergoeding betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden om reis- en
eventuele verblijfskosten te declareren indien ze hierom vragen. Hiervan is in 2016 door een enkel
bestuurslid gebruik gemaakt op basis van declaratie treinkaartjes en gereden autokilometers.
In 2017 is door het bestuur van de GNMF zesmaal vergaderd. Vanwege de door de Provincie
aangekondigde bezuinigingen diende er actief beleid te worden gevoerd teneinde de gevolgen hiervan
zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens is er door de directie en het bestuur het nodige werk verricht
teneinde de gevolgen van de bezuinigingen zo soepel mogelijk binnen de organisatie in te passen.

Bureau en medewerkers
Salariëring
Bij de GNMF werkten in 2017 dertien medewerkers (7,3 fte; 40 uur). Per 1 januari 2013 is de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het
bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie bedraagt, omgerekend
naar deeltijd € 152.040,=. Het salaris van de directeur ligt hier met € 72.347,= (inclusief
pensioenlasten) ver onder (voor berekening zie jaarrekening 2017). Ook voldoet de salariëring van de
directeur met € 66.474,= (40-urige werkweek) aan de ‘Regeling Beloning Directeuren Goede Doelen’
versie 12 oktober 2017 van Goede Doelen Nederland (inschaling op salarisniveau C: met een
maximum van € 69.972,= alleen bruto loon plus vakantietoeslag).
De grondslag van de beloning is vastgesteld volgens een eigen loonschaal, vastgelegd in het
Personeelshandboek. Deze loonschaal is afgeleid van de door de provincie Gelderland vastgestelde
salarisschaal voor de gesubsidieerde instellingen. Deze salarisschaal werd in het verleden elk jaar
door de provincie gepubliceerd, maar sinds een flink aantal jaren zijn ze hiermee gestopt. Sinds die
tijd hanteert dus de GNMF een eigen salarishuis. De bezoldiging van de directeur maakt onderdeel uit
van dit salarishuis. Per 1 juli 2016 is door het bestuur het salarishuis gewijzigd vastgesteld.
Gemiddeld ziekteverzuim lag in 2017 op 4,7%.

Relevante nevenfuncties Directeur en Adjunct Directeur
De directeur Volkert Vintges heeft bezoldigd (urendeclaratie) zitting in Dagelijks Bestuur van de
landelijke Stichting De Natuur en Milieufederaties (samenwerkingsorgaan van alle 12 NMF’s), is
onbezoldigd voorzitter duurzame energie project ontwikkelstichting Wiek-II en kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor Groen Links in de gemeente Nijmegen. De adjunct-directeur
Joost Reijnen had geen nevenfuncties in 2017.

Beleid met betrekking tot vrijwilligers en stagiairs
Vrijwilligers kunnen een meerwaarde vormen voor het werk van de GNMF. Ook kunnen ze door hun
vrijwilligerswerk kennis of ervaring opdoen die voor één van de aangesloten organisaties van belang
kan zijn. Soms werken er bij de GNMF vrijwilligers een bepaalde periode aan een specifieke klus of
ondersteunen ze een project. Deze vrijwilligers sluiten met de GNMF een vrijwilligersovereenkomst.
Stagiairs vormen een bron van potentiële toekomstige medewerkers. Dit kan voor een vast
dienstverband zijn, maar ook voor een tijdelijk dienstverband als projectmedewerker. Informatie over
hoe een stagiair de stageperiode bij de GNMF heeft doorgebracht, wordt dan waardevolle informatie,
evenals observaties met betrekking tot bepaalde vaardigheden van de stagiairs. De stage-instelling
sluit met de GNMF een stage-overeenkomst af. Voor vrijwilligers en stagiaires geldt eenzelfde
declaratieregeling als voor bestuursleden.
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CBF-keurmerk en ANBI
De GNMF heeft sinds 2002 het CBF-keurmerk voor goede doelen. In 2014 is de GNMF een
vereniging geworden, waarin de ALV de toezichthoudende rol vervult. De directeur is beperkt
gevolmachtigd. In het laatste kwartaal van 2015 is een periodieke (driejaarlijkse) toets gestart en is op
ons verzoek de GNMF beoordeeld als Fondsenwervende instelling. Het keurmerk als
Fondsenwervende instelling is voor 3 jaar aan ons gegeven.

Duurzame bedrijfsvoering
Als maatschappelijke organisatie heeft de GNMF een voorbeeldfunctie op het gebied van Duurzame
Bedrijfsvoering. Temeer omdat zij overheden en bedrijfsleven uitdaagt om hiervan werk te maken. Het
betreft hier zowel de milieu als sociale kant van de bedrijfsvoering. Bij deze voorbeeldrol acht zij het
van belang hierover transparant te rapporteren in het jaarverslag.
Duurzaam inkopen vindt plaats op het gebied van elektriciteit, kantoorpapier, koffie en catering,
schoonmaak. De GNMF maakt volledig gebruik van Natuurstroom afkomstig van windenergie, zonneenergie en waterkracht. De GNMF is lid geworden van Rijn en IJssel Energiecoöperatie.
In 2007 is de kantoororganisatie volledig klimaatneutraal gemaakt. De nadruk ligt op het verlagen van
het energieverbruik. In 2008 zijn de laatste enkelglas-ramen vervangen door dubbelglas. Er wordt
dubbelzijdig gekopieerd en geprint op FSC-gecertificeerd papier. De koffie heeft zowel een milieu- als
sociaal keurmerk. De overige ingekochte voedingsmiddelen zijn biologisch. Ook bij symposia,
workshops en achterbanbijeenkomsten wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische
producten. De schoonmaak gebruikt uitsluitend biologisch afbreekbare zeep en microvezeldoekjes. In
2014 werd een vervolgstap gemaakt met het beperken van papier door het gebruik van een tablet
door medewerkers. Sinds 2014 wordt Groene stroom en Groen gas afgenomen via Greenchoice. De
resterende CO2-uitstoot (zo’n 7 ton in 2015) is gecompenseerd door middel van Golden Standard
projecten (Climate Neutral Group). De reserves van de GNMF zijn zoveel mogelijk op een
spaarrekening van de ASN geplaatst. In 2017 is bij de Triodosbank een betaalrekening geopend. In
2018 zal de GNMF definitief overstappen van ING naar de Triodos bank t.b.v. haar betaalrekening.

Gegevensbeveiliging
In 2017 is met het oog op nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) een nieuw databeveiligingsbeleid geïmplementeerd, waaronder een
gebruikersrichtlijn voor alle medewerkers voor het veilig omgaan met persoonsgegevens.
Medewerkers krijgen alleen toegang tot gegevens waar zij uit hoofde van hun functie toegang tot
moeten hebben. Met externe partijen wordt voor 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst
afgesloten. Een actuele privacyverklaring op de website geeft inzicht in welke persoonsgegevens de
GNMF opslaat, met welk doel en hoe deze in te zien of te verwijderen zijn. Deze nieuwe
privacywetgeving gaat op 25 mei 2018 in (zie ook verantwoordingsverklaring). Daarnaast zijn alle
gegevens op computers als ook de back-up beveiligd met wachtwoorden. Hiermee voldoet de GNMF
aan de bovengenoemde Algemene Verordening.

Verantwoordingsverklaring en Klachtenprocedure
De Verantwoordingsverklaring en de Klachtenprocedure zijn vastgesteld in de bestuursvergadering
van 12 december 2017. De Verantwoordingsverklaring is opgenomen in bijlage 6. De
Klachtenprocedure is opgenomen in bijlage 7.
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INHOUDELIJK VERSLAG
Samenvatting
Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur:






Nieuwe natuur Hattemerpoort: in 2017 is er 9,5 ha nieuwe natuur (2,4 ha vochtig hooiland en 7,1
ha kruiden- en faunarijk grasland) aangelegd en zijn voor ruim 56 ha subsidiebeschikkingen
afgegeven voor omvorming van agrarisch naar natuur. Start uitvoering is, afhankelijk van overige
vergunningen, voorzien medio 2018. Voor ongeveer 20 hectare lopen nog subsidieafhandelingen.
In nauw overleg met lokale belangorganisaties, Geldersch Landschap, gemeente en provincie is
door Uniek Parken BV een Masterplan voor Ennerveld opgesteld en een passende beoordeling.
Het Masterplan is in december 2017 gepresenteerd bij de Dorpsraad Wapenveld en enthousiast
ontvangen.
GNMF heeft met succes haar invloed uitgeoefend op een vijftiental bestemmingsplanwijzigingen,
waardoor verdere aantasting is voorkomen en Gelderland nog groener en mooier is geworden.
Totaal is met 7 partijen succesvol (voor)overleg gepleegd (Paleis t Loo Apeldoorn, Paasheuvel
Vierhouten, Hulckenstein Nijkerk, bestemmingsplan buitengebied Ede, megastallen Bronckhorst,
bestemmingsplan buitengebied Barneveld en bestemmingsplan Bijland).
Dankzij de inzet van de GNMF heeft de provincie nu inzicht in alle Gelderse
compensatieverplichtingen van de afgelopen 10 jaar ten aanzien van aantastingen EHS/GNN en
boswet. Hiermee kan ze aan de slag om deze verplichtingen te monitoren en zo nodig te
handhaven.

Speerpunt Mooi landschap



Aan de 13e Nacht van de Nacht van de NMF’s hebben zo’n 2500 mensen deelgenomen in het
totaal met zo’n 40 activiteiten.
Met ondersteuning van de GNMF hebben in het voorjaar zo’n 71 lokale verenigingen in 8
gemeenten langs de Waal, maas en Rijn de uiterwaarden schoongemaakt. In totaal hebben meer
dan 1000 personen meer dan 15.000 kilo afval opgehaald.

Speerpunt gezonde Gelderse landbouw en voedsel


Opgetrokken met boerenorganisaties die zelfde standpunt uitdroegen zoals GRONDig;. Met
provincie gezocht naar goede invulling van het begrip natuur-inclusief en de wijze waarop dit in
Gelderland te stimuleren.

Speerpunt Klimaat en energie:







GNMF is trots dat mede op haar initiatief en mede dankzij haar inzet er nu 4 coöperatieve
windmolens van in totaal 10 MW draaien langs de A15 op Nijmeegs grondgebied en dat
ontwikkelaar Wiek-II (waar de GNMF onderdeel van uit maakt) de aanbesteding van stroom voor
17 gemeenten in de regio Nijmegen Arnhem lokaal duurzaam mag gaan opwekken.
GNMF heeft met succes actief gelobbyd voor de provinciale motie verbranding houtige biomassa
en hoogwaardige toepassing.
Voor de 6e en laatste keer heeft het project Stook je Rijk onder leiding van de GNMF bijgedragen
aan een actieve dialoog tussen huurders belangenverenigingen, corporaties en gemeenten over
energiebesparing in de huursector.
Met het realiseren van het Gelders Energie Akkoord (GEA), inmiddels ondertekend door zo’n 200
partijen, heeft de GNMF stevig bijgedragen aan de energietransitie in Gelderland. Mede dankzij
de inzet van de GNMF in een groot aantal Tafels is het GEA er in geslaagd een
uitvoeringsprogramma op te stellen, die de goedkeuring plus mede financiering heeft gekregen
van de provincie en waaraan nu in een groot aantal tafels wordt gewerkt.
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Speerpunt Participatie achterban en geïnteresseerde burgers:




De GNMF heeft 1 cursus Wildlifecrime verzorgd samen met de Academie Politie Dier en Milieu
voor totaal 22 personen.
De GNMF helpdesk heeft 113 burgers en groepen burgers ondersteund.
92 organisaties en 396 particulieren zijn lid van de vereniging GNMF en in het
relatiebeheersysteem van de GNMF staan inmiddels 10.836 kennissen, 3.806 deelnemers aan
activiteiten en 582 supporters (donateurs) geregistreerd. Er zijn 2 ledenvergaderingen
georganiseerd met in totaal zo’n 95 deelnemers. Aan het Gelders Oogstfeest namen 157
personen deel. Het aantal bedrijfsvrienden is iets gedaald naar 14 bedrijven.

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











Andere houding t.a.v. meer betrekken burgers bij activiteiten en keuzes (Uitdagend Gelderland
pagina 3): zie projecten: Nacht van de Nacht, Aanpak Zwerfafval, Energie Servicepunt, Geef om
Gelderland, Helpdesk en Werving en Binding lidorganisaties, leden en vrienden.
Speerpunt Dynamische steden en vitale regio’s: zie adviesverlening in de PRO en project Energie
Uitvoeringsprojecten Gelderland.
Speerpunt Bereikbaarheid en vliegverkeer: zie project Mobiliteit, logistiek, bedrijvigheid en
vliegverkeer.
Speerpunt Ruimtelijke Ordening: zie adviesverlening in PRO, bijdrage aan aanpassing
Omgevingsvisie (Bestuurlijke overleggen en NLO) en projecten Mobiliteit, logistiek, bedrijvigheid
en vliegverkeer en Microplanologie door middel van Beginspraak.
Speerpunt Water: zie projecten Ruimte voor de rivier en Spiegelgroep Waalweelde.
Speerpunt Klimaat en energie (onder andere ten aanzien van energietransitie): zie projecten
Gelders Energie Akkoord, Energie uitvoeringsprojecten Gelderland, Stook je Rijk, Energie
Servicepunt en Bedrijven energie en milieu.
Speerpunten Landelijk gebied/Nieuwe contouren voor het GNN: zie projecten Gebiedsregie
Hattemerpoort, Compensatie Autoriteit en Actieplan Akker- en weidevogels, plus actief
lidmaatschap Manifestpartners.
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Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken staat per project aangegeven:
 wat de beoogde resultaten in 2017 waren (uit het werkplan 2017);
 wat de bereikte resultaten in 2017 zijn;
 wordt een toelichting gegeven op de bereikte resultaten.
Verder zijn bij elke activiteit (bovenin het balkje) weergegeven:
 het aantal gerealiseerde uren en bijbehorende totale werkelijke kosten (salaris, overhead,
activiteitenkosten enz.);
 en de begrote aantal uren en totale kosten (uit werkplan 2017).
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De GNMF voor een mooi Gelderland (A)
Speerpunt Kwaliteit Gelderse natuur
Beoogde resultaten 2017
Gebiedsregie Hattemerpoort
In de Hattemerpoort is in de periode 2016-2019
ongeveer 120 hectare agrarische grond omgevormd
naar particulier agrarisch natuurbeheer (waarvan
een groot deel al is aangevraagd voor omvorming
naar natuur);
In de ecologische flessenhals zijn wegen en het
Apeldoorns Kanaal passeerbaar gemaakt voor zowel
groot als klein wild;
De fiets- en wandelroutes door de uiterwaard zijn
versterkt en voor recreatieterreinen op de Stuwwal
(Ennerveld) en in de Uiterwaard (Kromholt) is een
passende, voor natuur en landschap aanvaardbare
oplossing gevonden, waarvoor zowel bij
initiatiefnemers als betrokken overheden en
maatschappelijke organisaties draagvlak is.

Bereikte resultaten 2017
Gerealiseerd: 422 uren; budget € 42.192,=
Nieuwe natuur: in 2017 is er 9,5 ha nieuwe natuur
(2,4 ha vochtig hooiland en 7,1 ha kruiden- en
faunarijk grasland) aangelegd en zijn voor ruim 56
ha subsidiebeschikkingen afgegeven voor
omvorming van agrarisch naar natuur. Start
uitvoering is, afhankelijk van overige vergunningen,
voorzien medio 2018. Voor ongeveer 20 hectare
lopen nog subsidieafhandelingen. Ook is begin 2017
gestart met het referentiekader voor
bosontwikkeling;
Fietspad en wandelpad: In juli is het ontbrekende
fietspad tussen Werverdijk en Hoenwaardseweg
opgeleverd en zijn voorbereidingen getroffen voor
aanleg van trekpont over het Apeldoorns Kanaal en
aanleg brug over de Wetering, waardoor een nieuw
wandelpad ontstaat vanuit Vrieze’s Erfgoed via
Kloosterbos naar ’t Oever;
Ennerveld: in nauw overleg met lokale
belangorganisaties, Geldersch Landschap,
gemeente en provincie is door Uniek Parken BV een
masterplan voor Ennerveld opgesteld en een
passende beoordeling. Dit plan is in december
gepresenteerd bij de dorpsraad Wapenveld en
enthousiast ontvangen;
Camping Kromholt: in voorjaar is een klein gedeelte
en in het najaar een groter gedeelte van de camping
opgeruimd, waarmee de camping weer meer
conform het geldend bestemmingsplan is;
Omvorming bos naar heide (verhogen biodiversiteit):
Geldersch Landschap heeft natuurinventarisatie
uitgevoerd; procedure vergunningverlening loopt,

Toelichting
Begroot: 440 uren; budget € 50.480,=
De GNMF is eind 2014 gestart als
gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. In het
eerste anderhalf jaar zijn de kansrijke projecten uit
de Hattemerpoort benoemd en opgenomen in een
uitvoeringsprogramma en vervolgens
samenwerkingsovereenkomst. Bestuurlijke
terugkoppeling vindt plaats in de met de GNMF,
LTO-Noord en Geldersch Landschap uitgebreide
bestuurlijke stuurgroep Veluwekroon, waarin de
gemeenten Hattem, Heerde, provincie Gelderland,
waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat al
samenwerken. Medio 2016 is de rol van de GNMF
als gebiedsregisseur verlengd tot en met 2019
gericht op uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst en de algemene
communicatie over de voortgang in de
Hattemerpoort;
Communicatie: de website www.hattemerpoort.nl
is online gegaan; door VLMH is een excursie door
de Hoenwaard georganiseerd; heeft
Buitengewoon (TV Gelderland) een aflevering
gewijd aan de Hattemerpoort en zijn pagina’s in de
lokale bladen over de Hattemerpoort gepubliceerd.
Tevens zijn diverse korte presentaties gegeven
aan belanghebbenden;
De GNMF neemt als gebiedsregisseur deel aan
diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen
aangaande de Hattemerpoort.
.
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Gebiedsregie Huissense Waarden
Afhankelijk van al dan niet financiering voor dit
project en daarbij een ondersteunende rol voor de
GNMF;
Burgers en stakeholders zijn enthousiast over de
plannen om hardhoutooibos en eventueel moeras en
stroomdalgrasland plus recreatieve ontsluiting te
realiseren en helpen mee dit plan ten uitvoer te
brengen.
Microplanologie m.b.v. beginspraak + Vitens
Reageren op bestemmingsplannen buitengebied van
Gelderse gemeenten;
Minimaal vijf inspraakreacties in vooroverleg gegeven
en waar mogelijk gemeentebestuur overtuigd van het
gegrond zijn van gestelde bezwaren tegen bepaalde
beleidsvoornemens; Oplossing gevonden voor
minimaal twee concrete casussen via overleg met
overheden/initiatiefnemer;
Inbreng afgestemd met TBO’s en de eigen achterban.
Tevens werkzaamheden voor Vitens.

maar is wat vertraagd, waardoor realisatie pas
tweede helft 2018 zal plaatsvinden.
Barrièrewerking verminderen: de parkeerplaatsen
langs de Kamperweg in de ecologische corridor zijn
door de gemeente Heerde opgegeven, waardoor
een verminderde barrièrewerking is ontstaan. In het
voorkeursalternatief dijkversterking Kanaaldijk is de
realisatie van een robuuste fauna-uittreedplaats
vastgelegd.
Gerealiseerd: 9 uren; budget € 802,=
De GNMF heeft ARK Natuurontwikkeling
ondersteund bij het realiseren van draagvlak voor
het plan om hardhoutooibos te realiseren, en
daartoe o.a. de mogelijkheid verkend van het sluiten
van een coalitie met bedrijven en gemeente (winwin).
Gerealiseerd: 952 uren; budget € 83.141,=
Zienswijze is ingediend op Bestemmingsplan Paleis
Het Loo. Naar aanleiding hiervan gesprekken
gevoerd en is overeenstemming bereikt over de uit te
voeren mitigatiemaatregelen ter plaatse bij de
uitbreiding van het parkeerterrein en over
natuurcompensatie op een nu nog agrarisch perceel
bij Epe;
Op het actualisatieplan buitengebied van de
gemeente Elburg heeft de GNMF verzocht de
bescherming van weidevogels beter te borgen als
ook de uitbreidingsmogelijkheden voor de landbouw
en de recreatie te toetsen aan de
omgevingsverordening en natuurbeschermingsregels;
Na zienswijze op het bestemmingsplan
Recreatieterrein Vierhouten is Paasheuvel samen
met het bedrijf, de gemeente en de Dorpsraad een
mediation gestart met als resultaat een overeenkomst
met afspraken over aanpak van overlast en
randvoorwaarden voor een natuur-inclusieve

Begroot: 50 uren; budget € 4.600,=
ARK Natuurontwikkeling ondervond onvoldoende
ruimte om zelf met grondeigenaren in gesprek te
gaan en heeft de door de provincie verkregen
opdracht teruggegeven. Hiermee stopte ook de
inbreng van de GNMF.

Begroot: 794 uren; budget € 73.090,=
Paleis het Loo, GNMF en lokale groep hebben
constructief overleg gevoerd over de noodzakelijke
landschappelijk inpassing van de te vergroten
parkeerplaats en natuurcompensatie. Rekening zal
worden gehouden met vleermuizen en de das.
De GNMF heeft bij Elburg aangedrongen om het
scheuren van gras onder de
vergunningvoorschriften te behouden. In het plan
wordt uitbreidingsruimte geboden aan agrarische
en recreatieve bedrijvigheid zonder vooronderzoek
naar mogelijke omgevingseffecten;
De GNMF en de Dorpsraad Vierhouten maakten
bezwaar tegen mogelijke uitbreidingen in
oppervlakte recreatievoorzieningen en mogelijke
aantasting van de natuur en toename van de
overlast. Tussen de Dorpsraad en het recreatiepark
zijn nu afspraken gemaakt over de overlastaanpak.
Nieuwe gebouwen worden landschappelijk
ingepast; een boomgaard wordt hersteld;
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ontwikkeling van het park. De camping zal zich ook
aanmelden voor het internationale ‘green-key’keurmerk;
De GNMF, gemeente Nijkerk, uitbater en lokale
groepen hebben mede n.a.v. ingediende zienswijzen
gesproken over het bestemmingsplan Nieuw
Hulckenstein Nijkerk, plandeel Nijkerk aan zee.
Afspraken gemaakt over natuurlijke inrichting van een
deel van het terrein, borging van het GNN en over
beperking van de mogelijkheden van kitesurfen i.v.m.
aanwezige watervogels en zonering van de recreatie;
De GNMF heeft haar aangesloten organisatie Natuur
en Milieuzorg Noord Oost Veluwe ondersteund in het
verzoek bij de gemeente Nijkerk om bij de actualisatie
van het bestemmingsplan buitengebied een
verplichting omgevingsvergunning op te nemen bij
graslandverbetering zowel in natura2000 als
weidevogelgebied. De provincie heeft een reactieve
aanwijzing gegeven vanwege de te grote
uitbreidingsmogelijkheden voor de landbouw.
Bezwaar aangetekend tegen een uitbreidingsplan
voor recreatieterrein Hoenderloo en een
handhavingsverzoek ingediend bij de provincie
vanwege vermeende overtreding van de Wet
Natuurbescherming;
Met gemeente Ede zijn afspraken gemaakt over
raadpleging bij tussentijdse actualiseringen van het
bestemmingsplan buitengebied. Na opmerkingen
over twee opgenomen uitbreidingen van
kippenhouderijen is besloten de betreffende
plandelen een aparte procedure te laten doorlopen,
waarbij rekening wordt gehouden met ingebrachte
toetsingskaders door de GNMF en lokale groep,
waaronder luchtkwaliteit;
Bij actualisering van het bestemmingsplan
buitengebied van de gemeente Bronckhorst heeft
GNMF bezwaar aangetekend tegen de
standaardbouwmaten voor agrarische gebouwen en
de ruimte mogelijkheden voor vormverandering en

faunavoorzieningen zullen worden aangebracht en
wordt het bouwoppervlak ingeperkt.
Vanwege de ligging nabij de randmeren en het
weidevogel- en Natura2000-gebied Arkemheen is
een goede zonering van de recreatie in dit gebied
wenselijk. In het vooroverleg is gesproken over een
goede zonering van de beoogde nieuwe
recreatieve invulling van het terrein en het soort
gebruik. Zo is het van belang dat rietzones aan de
oevers worden ontzien. Daarnaast zullen bilateraal
nog nadere afspraken worden gemaakt over het
gebruik van de terreinen;
De GNMF was vertegenwoordigd in het
klankbordoverleg voor het bestemmingsplan
Nijkerk. Aandachtspunten waren met name behoud
en herstel natuur en landschapskwaliteit en
afstemming van ontwikkelingen in de landbouw
met de natuurbeschermingswet De gemeente had
de agrarische mogelijkheden op een laatste
moment uitgebreid in weerwil van de uitkomsten
van het klankbordoverleg;
De uitbreiding in Hoenderloo is onderdeel van het
groei-krimp beleid van de provincie. De GNMF
ondersteunt dit beleid, maar hier was veel meer
bos verdwenen dan de 3,5 ha uitbreiding die was
toegestaan;
De Gelderse Vallei en de gemeente Ede zijn
hotspots als het gaat om een slechte luchtkwaliteit
vanwege de intensieve landbouw. De GNMF vindt
daarom dat zorgvuldigheid bij nieuwe uitbreidingen
van kippenhouderijen geboden is. Betrokken
uitbreidingen zijn uit het plan gehaald en zullen een
aparte ruimtelijke procedure doorlopen. De GNMF
heeft daartoe verschillende aandachtspunten
aangeleverd;
Het buitengebied van Bronckhorst ligt voor een
groot deel in Nationaal Landschap Graafschap.
Teneinde de kernkwaliteiten overeind te houden
zoals die zijn vastgelegd in het provinciale beleid is
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vergroting van bouwpercelen. Bij de vaststelling van
het plan is bepaald dat voorafgaand aan het indienen
van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
een zorgvuldige dialoog gevoerd wordt, gericht op het
betrekken van de belangen van de omgeving bij de
planontwikkeling en dat de verkeer aantrekkende
werking en de ontsluitingsmogelijkheden passend zijn
en dat wijzigingen geen nadelige gevolgen mogen
hebben voor de waterhuishouding ter plaatse;
Na zienswijze GNMF heeft de gemeente Barneveld
bij de actualisatie van het bestemmingsplan
buitengebied de waarde openheid/reliëf bij aanleg
van mestvoorzieningen en parkeerplaatsen
opgenomen.
Zienswijze ingediend op het bestemmingsplan de
Bijland vanwege de geboden bouw en
intensiveringsmogelijkheden van de recreatie nabij
Natura2000 gebied Rijntakken. Het plan zal worden
aangepast;
Plannen van de gemeente Apeldoorn om in Beemte
Noord een nieuwe geitenhouderij op te richten stuitte
op bezwaren van de omgeving en milieuorganisaties
vanwege mogelijke gevolgen voor volksgezondheid;
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Eerbeek
ingediend tegen industrieterrein bij Veluws
Natuurgebied, waarbij het plan voorziet in
uitbreidingsmogelijkheden van bedrijfsactiviteiten;
Zienswijze ingediend bij de gemeenten Maasdriel en
West Maas en Waal op een
ontwerpbestemmingsplan voor een ondergrondse
hoogspanningsverbinding door GNN en GO;
Zienswijze ingediend bij provincie Gelderland op een
ontwerpwijzigingsplan voor een kassencomplex bij
Zuilichem, dat ten koste gaat van natuur;
Zienswijze ingediend bij de gemeente Lingewaard op
een ontwerpbestemmingsplan voor het vervangen
van een oude viskwekerij door drie woningen;

het niet wenselijk dat overal grote stallen kunnen
worden gebouwd. Maatwerk is gevraagd. De
GNMF heeft samen met Natuurmonumenten na
grondig vooronderzoek de gemeenteraad ertoe
bewogen twee moties aan te nemen tegen de
plannen om aan de Polweg een grote
embryokwekerij voor rundvee op te starten. Gelet
de omgevingsbezwaren worden nu pogingen
gedaan door burgers om de locatie op te kopen. De
gemeenteraad ondersteunt dit;
Enkele jaren geleden heeft de GNMF met de
gemeente Barneveld afgesproken dat de waarde
openheid in het bestemmingsplan goed geborgd
zal worden. Door parkeerplaatsen te koppelen aan
een specifieke bestemmingsdoeleinde kan worden
voorkomen dat open ruimte benut kan worden voor
parkeren;
Het planvoornemen voor een geitenhouderij ligt
voorlopig stil. Intussen is de Omgevingsverordening
Gelderland herzien waarmee nieuwe initiatieven
voor geitenhouderijen de eerstkomende jaren in de
provincie niet meer mogelijk zijn;
Voor Eerbeek is aandacht gevraagd voor behoud
en afdoende bestemming van de aanwezige
groenstructuur en voor duurzaam ruimtegebruik.
Ook zijn vraagtekens geplaatst bij het bestemmen
van een aantal recreatiewoningen in het bosgebied
naar regulieren woningen;
Niet is onderbouwd dat het aanleggen van een
kabelverbinding geen schade veroorzaakt voor
natuur;
Een bosje, een bosstrook en een watergang
moeten wijken voor het kassencomplex in
Zuilichem. Ze zijn niet beschermd, maar behoud, of
eventueel compensatie, is gewenst, want zulke
landschapselementen dragen bij aan de
biodiversiteit van het landelijk gebied;
Het plan in de gemeente Lingewaard is positief
voor het landschap, maar geadviseerd is om de
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Tenslotte is Inbreng geleverd tijdens voorbereidende
sessies van het proces Aanpak Strategische
Voorraden Grondwater in Gelderland. Zijn bijdragen
geleverd aan de voorbereiding van de Provinciale
Agenda Landschap en het Ambitiedocument Natuur
als ook deelgenomen aan het klankbordproces
Faunbeheer van de provincie.

Groene Autoriteit Compensatie / Natuurcompensatie
Haalbaarheidsvoorstel en pilot door GNM,
Groenfonds, Kadaster en SLG uitgewerkt voor
compensatiepoules en compensatiefonds ten
behoeve van provinciaal beleid;
Indien haalbaarheid aangetoond, richting Provincie
een voorstel gedaan voor opdrachtverlening verdere
uitvoering;
Indien gevraagd idem voor opzet en uitvoering
registratie, monitoring en evaluatie;
Op deze wijze vorm van Compensatie Autoriteit
gerealiseerd.
Natuur, groen en landschap van onderop, natuur en
landschapsservicepunt
Met succes met IVN en SLG een
ondersteuningsstructuur/ Servicepunt natuur, groen
en landschap, opgezet voor burgers en instellingen
die natuur, groen en landschap willen realiseren en
beschermen, t.b.v. provinciaal programma;
Tien bijenkasten in Arnhem en Nijmegen met succes
geacquireerd en gefinancierd door sponsors of
donateurs.
In samenspraak met collega Natuur en
Milieufederaties en Both Ends, met succes project

Vanaf oktober toetst de GNMF ruimtelijke plannen op
de mogelijk gevolgen voor gebieden die zijn
beschermd voor de drinkwatervoorziening. De
bevindingen worden doorgegeven aan Vitens,
waarna zij bepaalt of aan de betreffende
bestuursorgaan een zienswijze wordt gestuurd.
Gerealiseerd: 299 uren; budget € 23.508,=
Samen met Groenfonds, Kadaster en SLG is een
voorstel uitgewerkt voor een Compensatie Autoriteit.
Dit voorstel is door de provincie positief opgepakt,
maar provincie heeft besloten dit zelf uit te voeren,
zoals het zoeken naar en voorfinancieren van
compensatiepoules;
In opdracht van de provincie heeft de GNMF gewerkt
aan het registreren van alle Gelderse
compensatieverplichtingen over de afgelopen 10 jaar
ten aanzien van de het GNN en de GO en
boscompensatieverplichtingen.
Gerealiseerd: 29 uren; budget € 2.539,=
SLG, IVN en GNMF hebben meegedongen in een
aanbestedingstraject van de provincie om een
ondersteuningsstructuur voor nieuwe en bestaande
groene initiatieven op te zetten: burgerbetrokkenheid
natuur. Helaas zijn we als tweede geëindigd en is de
opdracht naar een andere gegaan;
GNMF heft de samenwerking met Iris Zorg
afgebouwd;

geplande ecologische verbindingszone beter te
omschrijven en inrichting en beheer beter te
borgen;
Op grond van het provinciaal beleid en daarbij
behorende kaarten wordt nagegaan of t.a.v een
bepaalde beoogde ruimtelijke ontwikkeling
voldoende rekening is gehouden met
waterwingebieden, KWO vrije zones e.d. boringvrije
zones.

Begroot: 150 uren; € 13.800,=
De Provincie heeft een registratiesysteem voor
compensatieverplichtingen opgezet. De GNMF
heeft dit systeem gevuld met verplichtingen van de
afgelopen 10 jaar. het gaat hierbij om zo’n 75
compensatieverplichtingen.

Begroot: 125 uren; € 12.500,=
Ondanks onze grote inzet om de provinciale
opdracht binnen te halen is dit niet gelukt. We zijn
er onvoldoende in geslaagd om aan te tonen dat wij
als coalitie de infrastructuur en de contacten in huis
hebben om zowel bestaande als nieuwe groepen
burgers effectief te ondersteunen, o.a. in een
aanvraag voor provinciale subsidie;
Door de vele reorganisaties bij Iris Zorg organisatie
voor verslavingszorg waren ze niet langer in staat
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gestart over voedselbossen in Nederland en in het
zuiden (indien cofinanciering NPL is verkregen).

De aanvraag bij de Postcodeloterij voor
ondersteuning van het realiseren van voedselbossen
is helaas afgewezen.

om continuïteit te bieden in het verzorgen van
bijenkasten.

Speerpunt Mooi Landschap
Nacht van de Nacht
De 13de Nacht van de Nacht op 28 oktober 2017
geïnitieerd en gecoördineerd; meer dan 35
activiteiten en ten minste 2500 deelnemers bij goede
weersomstandigheden in Gelderland;
Naast belevingsactiviteiten is bij een aantal
activiteiten aandacht voor het terugdringen van
onnodige verlichting; GNMF wordt door lokale
organisatoren en grote publiek herkend als de
leidende kracht achter de Nacht van de Nacht.
Ruimte voor de Rivier / Deltaprogramma
Meegewerkt aan standpuntbepaling over
Waterkracht, aan document ‘Levende Rivieren 2.0’
en aan hernieuwde lobby (bij politiek,
Rijkswaterstaat, waterschappen) voor méér ruimte
voor dynamische natuurlijke processen in het
rivierengebied;
Actief bijgedragen aan het tot uitvoering brengen van
‘meekoppel’-projecten in het Splitsingspuntengebied
en Midden-Waal;
Actief bijgedragen aan het voorkomen van onnodige
ingrepen ten koste van de LNC-waarden.
Spiegelgroep WaalWeelde
Als secretaris zorggedragen dat de spiegelgroep
optimaal kan functioneren, door middel van:
ondersteuning van de voorzitter; het voeren van het
secretariaat; het incidenteel uitvoeren van
opdrachten voor de Spiegelgroep;
Actief bijgedragen aan het voorkomen van onnodige
ingrepen ten koste van de LNC-waarden.

Gerealiseerd: 143,0 uren; budget € 12.300,=
In Gelderland vonden 40 nachtactiviteiten plaats,
waaraan ruim 2.500 volwassenen en kinderen
hebben deelgenomen (bij slechte weersomstandigheden);
Bij 4 gemeenten, 2 kantoren en 6 reclamemasten
ging het licht uit;
6 restaurants boden 'Dineren bij kaarslicht' aan, na
een gezamenlijke oproep van de NMF's en Horeca
Nederland.
Gerealiseerd: 90 uren; budget € 8.017,=
Standpunt van het Landelijk Overleg Waterkracht tégen waterkracht - uiteindelijk niet onderschreven.
Over waterkracht een presentatie gegeven bij Water
Natuurlijk en overleggen georganiseerd bij twee
waterschappen; Via deelname aan Coalitie Rivieren
Natuurlijk, gezorgd voor ondertekening door NMFs
van ‘Ruimte voor Levende Rivieren’ en citaat van
GNMF-directeur in rapport ‘De meerwaarde van
kleiwinning langs de Grote Rivieren’;
Regelmatig overleg met enkele delfstof winnende
bedrijven gevoerd.
Gerealiseerd: 133,5 uren; budget € 12.770,=
Als secretaris mede voor gezorgd dat de
spiegelgroep drie keer bijeengekomen is gekomen.
Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten gezamenlijk
met de Ambtelijke Begeleidingsgroep WaalMerwedes geweest. Het ging als gebruikelijk steeds
om bijeenkomsten voorafgaand aan het Bestuurlijk
Overleg Waal Merwedes; tenslotte nam de
spiegelgroep deel aan een mini-symposium over tien
jaar WaalWeelde.

Begroot; 125 uren; budget € 12.750,=
Er zijn 100 posters Nacht van de Nacht verspreid
over 5 activiteiten en er zijn 2 speciale Nacht van
de Nacht nieuwsbrieven verstuurd;
De GNMF heeft de deelnemende restaurants extra
promotionele ondersteuning gegeven via sociale
media (bereik 2000-4000);
Met 2 restaurants is contact voortgezet t.b.v.
project Schone Waal.
Begroot: 150 uren; budget € 13.800,=
Vooral gezorgd voor onderling begrip en
informatie-uitwisseling tussen het Landelijk
Overleg Waterkracht (waaronder Sportvisserij
Nederland) en de voorstanders van waterkracht
(GEA Tafel).

Begroot: 130 uren; budget € 20.000,=
De spiegelgroep-bijeenkomsten stonden in het
teken van de actualisatie van de Voorkeurstrategie
Grote Rivieren c.q. de Lange Termijn Ambitie
Rivieren (LTAR), met de uitwerking van vier
scenario’s voor een krachtig samenspel tussen
dijkversterking en rivierverruiming.
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Aanpak zwerfafval
Eén centrale Waaljutters dag voor gemeenten en
andere partners mee georganiseerd;
In minimaal 6 gemeenten t.b.v. schoonmaakacties
publiciteit gegenereerd, gericht op werving van
minstens 30 verenigingen;
Door middel van interviews en optekenen van
verhalen een stuk eigenaarschap ontwikkeld en
daarmee ambassadeurs gecreëerd voor het
landschap;
Minstens 10 lokale publicitaire uitingen gerealiseerd.
Mobiliteit, logistiek, bedrijvigheid en vliegverkeer
Heldere standpunten en inspraakreacties geleverd,
mede gedragen door (lokale) natuur- en
milieuorganisaties voor genoemde projecten;
In samenwerking met bedrijfsleven en overheid
regionaal gebruik ROP (Valburg) gepromoot en
overslag weg/water in het rivierengebied bevorderd;
Gebruik duurzame brandstoffen zoals LNG in
binnenvaart bevorderd;
Behouden draagvlak voor Landschapspark
Danenberg o.a. door versnellen voortgang en
behouden ambitie;
Ontwikkeling van luchtvaartterreinen zonder
toename van negatieve effecten naar de omgeving.

Gerealiseerd: 111 uren; budget € 8.537,=
In 8 gemeenten langs de Waal, Maas en Rijn
hebben 71 lokale verenigingen vanaf het voorjaar de
uiterwaarden schoongemaakt. In totaal hebben
1.168 personen 16.600 kilo afval opgehaald;
In elke gemeente zijn 1 of meer berichten in de
media verschenen;
De GNMF heeft 11 interviews gehouden met één of
meer Waaljutters voor het deelproject Verhalen van
de Waal;
In december is een centrale Schone Waal-dag
georganiseerd voor gemeenten en andere partners.
Gerealiseerd: 314 uren; budget € 30.055,=
Landschapspark Danenberg: De Stuurgroep
Landschapspark Danenberg overlegde in 2017
driemaal, waarbij de voorbereiding en de afronding
van het voorontwerpbestemmingsplan werden
besproken. De werkgroepen kwamen viermaal
bijeen. In juli was er een inloopmiddag over het
voorontwerp en konden inspraakreacties worden
ingediend.
Vliegveld Teuge: zienswijze ingediend tegen de
baanverlichting, waarbij diverse punten in de
definitieve vergunning zijn opgenomen; samen met
de Teuge-tafel gezamenlijk (6x overleg) opgetrokken
om overlast van Teuge te beperken;
Vliegveld Lelystad: deelgenomen aan diverse
bijeenkomsten gericht op het voorkomen van
overlast van uitvliegroutes vliegveld Lelystad.
COVM-Deelen: de GNMF neemt vanuit milieu deel
aan dit overleg. Centraal staat de beperking van
overlast door militair vliegverkeer;
Maldens Vlak: overleg met gemeente,
natuurmonumenten en omwonenden gericht op
zoeken naar oplossing overlast gemotoriseerd
vliegen te minimaliseren.

Begroot: 105 uren; budget € 9.660,=
De GNMF ondersteunde IVN Gelderland bij de
externe communicatie, m.n. via sociale media en
perscontacten, en bij voorlichtingsavonden voor
Waaljutters;
De interviews met de Waaljutters (waaronder
leerlingen als Woordvoerders van de Waal) zijn
geplaatst op de website
www.verhalenvandewaal.nl;
Vier interviews met ondernemers zijn ook gebruikt
om hun interesse te peilen om deel te nemen in
vervolgprojecten.
Begroot: 200 uren; budget € 18.400,=
Naar verwachting zal in het voorjaar 2018 het
ontwerpbestemmingsplan Landschapspark
Danenberg ter visie worden gelegd;
Vanaf medio 2017 ligt als gevolg van de
uitvliegroutes Lelystad het proces van
luchthavenbesluit Teuge stil;
Ten aanzien van overlast aanvliegroutes Lelystad
samen met anderen, zoals provincie en betrokken
milieufederaties zienswijzen ingediend en
aandacht gevraagd in de media;
Overleg Maldens Vlak heeft inmiddels
geresulteerd in een open en goede
verstandhouding tussen betrokken partijen, waarbij
het beperken van overlast centraal staat;
N786: deelname discussieavond over verbrede
MKBA-invulling. Hieruit zal duidelijkheid moeten
komen over toekomstige investering in deze weg;
RTG: ondersteunde reactie gegeven voor
realisatie van een kleinschalige railterminal bij
Valburg
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De GNMF voor een duurzaam Gelderland (B)
Speerpunt Gezonde Gelderse landbouw en Voedsel
Beoogde resultaten 2017
Agenda vitaal platteland en duurzame
veehouderij
Op landelijk niveau argumenten aangedragen
en uitgedragen waarom de melkveehouderij
grondgebonden moet blijven, de hele
veehouderij anders moet gaan produceren
Op provinciaal niveau o.a. bij de Agenda Vitaal
Platteland heldere criteria aangedragen en
daarvoor medestanders gewonnen, waarmee
een duurzaam alternatief wordt uitgedragen;
Indien nodig bovenstaande ondersteund door
activiteiten met burgers;
Stappen gezet richting coalities met partners in
het landelijk gebied en in de steden op het
gebied van duurzame natuur-inclusieve
landbouw en duurzame voedselvoorziening
Landbouw en natuur
Afdoende bescherming van natuurgebieden in
Gelderland en versnelling van het behalen van
een situatie van duurzame instandhouding van
Natura-2000; Aanscherping van de PAS zodanig
dat de instandhoudings-doelstellingen (en de
biodiversiteit) voor Natura2000 in drie
beheerplanperioden van totaal 18 jaar of eerder
bereikt zijn en tevens de KRW bijdraagt aan
deze doelstelling;
Doelgroep: taskforce/klankbord, waterschappen,
provincie en rijk.

Bereikte resultaten 2017
Gerealiseerd: 118 uren; budget € 11.512,=

Toelichting
Begroot: 125 uren; budget € 11.500,=

Landelijk opgetrokken met andere natuur en
milieuorganisaties om grondgebondenheid
melkveehouderij te vergroten in de discussie over de
overschrijding van de fosfaatnormen door de
melkveehouderij. Hierbij heldere en gedragen
standpunten ingenomen ter vergroting van de
grondgebondenheid. Opgetrokken met
boerenorganisaties die hetzelfde standpunt uitdroegen
zoals GRONDig;
Met provincie gezocht naar goede invulling van het
begrip natuurinclusief en de wijze waarop dit in
Gelderland te stimuleren. Begin 2018 organiseert de
provincie in samenspraak met de GNMF hiertoe een
bijeenkomst met initiatieven uit andere provincies.
Gerealiseerd: 23 uren; budget € 2.049,=
Heldere stappen gezet om afdoende bescherming van
natuur/Natura2000-doelen te realiseren;
Initiatieven genomen voor het versnellen van het
behalen van een situatie van duurzame instandhouding
van Natura2000 binnen 18 jaar voor de stikstofdepositie
en 6 jaar voor de noodzakelijke vernatting en deze
standpunten uitgedragen;
Op landelijk niveau argumenten aangedragen en
uitgedragen dat de PAS daartoe fundamenteel moet
worden aangepast.

Gezocht naar een goede verhouding tussen
stimulering natuurinclusieve initiatieven en aan
de kaak stellen misstanden zoals mestfraude
of landjepik.
Begin 2018 start daartoe de GNMF de site
Stoere Boeren waar boeren die initiatieven in
de goede richting hebben genomen een
podium wordt geboden om hun verhaal te
vertellen. Daartoe in 2017 al adressen van
boeren verzameld.

Begroot: 125 uren; € 11.500,=
Actuele knelpunten en mogelijke oplossingen
op het gebied van waterkwaliteit en –kwantiteit
en stikstofdepositie geïnventariseerd;
De ontwikkelingen t.a.v. de PAS gevolgd, ook
in relatie tot het NLO-overleg;
Andermaal is gereageerd op een ontwerp
besluit partiele herziening. De GNMF verzoekt
daarbij om informatie over daadwerkelijke
metingen van stikstof depositie in de natuur nu
deze niet echt schijnen af te nemen terwijl wel
nieuwe ontwikkelruimte wordt uitgegeven.
Verder wordt gevraagd naar hoe de PAS
rekening houdt met de
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Landbouw van onderop: Duurzame Landbouw
Servicepunt
Aanvullende projectpartners geworven;
Projectaanvraag geschreven en ingediend en
potentiële co-financiers geregeld;
Geïnteresseerde agrariërs en betrokken burgers
geworven voor CoP;
Goede voorbeelden bekendheid gegeven;
Start gemaakt met het project eind 2017/begin
2018;
Actieplan Weide- en Akkervogels

Gerealiseerd: 29 uren; budget € 2.485,=

Gelderland behoeft een actieplan akker- en
weidevogels vanwege onrustbarende
achteruitgang aantallen;
Actieplan draagt bij tot een ombuiging, waardoor
verdere neergang in 2020 is gestopt en akkeren weidevogels ook in Gelderland weer
perspectief hebben;
Doelgroep: overheden, agrarische
natuurorganisaties./coöperaties,
terreinbeheerders, vogelbescherming,
weidevogelbeschermers en faunabeheerders.

uitbreidingsdoelstellingen voor habitats en de
borging van de verschillende PAS afspraken.
Begroot: 90 uren; budget € 8.980,=

De POP-3 aanvraag betreft een project waarbij een Ko
(bottom-up) methodiek wordt uitgeprobeerd, waarbij met
de boer en zijn bedrijf haalbare nieuwe duurzame
bedrijfsconcepten worden ontworpen passend bij de
identiteit van het landschap. Helaas is deze POP-3
aanvraag afgewezen, waardoor er geen vervolg kan
worden gegeven aan dit initiatief .
-

Reden voor afwijzing zijn: te weinig
betrokkenheid van agrariërs. Het betreft meer
een handleiding van een mogelijke transitie
dan een werkelijke transitie en de
toepasbaarheid op andere regio’s is
onduidelijk.

Gerealiseerd: 52 uren; budget € 4.550,=

Begroot: 100 uren; budget € 9.900,=

Samen met LTO, collectieven en SLG agenda
opgesteld voor 2017;
Zorggedragen voor draagvlak, uitvoering en financiering;
Samen met de werkgroep Actieplan Akker en
Weidevogels inhoudelijke bijdrage geleverd, gemonitord
en bijgesteld;
Publiciteitsverzorging over resultaten in het veld;
Organisatie provinciale akker- en weidevogeldag 2017
waar actuele zaken, problemen én mogelijke
oplossingen vanuit de gestarte pilots voor akker- en
weidevogelbeheer worden besproken en organisatie
verschoven naar 2018/2019.

Bespreken en becommentariëren
predatiebeheerplan. Op voorspraak van de
GNMF is door Natuurmonumenten een
nestpaal voor ooievaars verwijderd bij
natuurgebied Soerensebroek;
Afspraken gemaakt over publicatie door de
collectieven van een informatiefolder over
vorderingen Actieplan;
In november werd samen met de
Weidevogelvereniging Achterhoek een
informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde
agrariërs georganiseerd over het onderwerp
weidevogelboeren. Eerste voorbereidingen
zijn getroffen voor een in dat kader te houden
excursie in Friesland in het voorjaar van 2018.

Speerpunt Klimaat en Energie
Beoogde resultaten 2017
Gelders Energieakkoord
Uitvoering gegeven aan de voortgang van het
Gelders Energieakkoord door bijdrage aan
secretariaat GEA en aan Tafels en
Programma’s;

Bereikte resultaten 2017
Gerealiseerd: 805 uren; budget € 78.543,=
De GNMF vervult haar rol binnen het secretariaat van
het GEA. Twee opvallende punten hierin waren het
operationaliseren van het eerste jaar van het
Uitvoeringsplan van het GEA en de organisatie van het

Toelichting
Begroot: 750 uren; budget € 69.000,=
Op initiatief van GNMF is samen met Alliander
en het Klimaatverbond, het Gelders Energie
Akkoord (GEA) gestart. Het GEA betreft een
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Minimaal twee adviezen aan Provinciale Staten
gegeven over voorstellen van GS met
betrekking tot de uitvoering van het nieuwe
Energie transitieprogramma 2016-2019.

Energie-uitvoeringsprojecten Gelderland
De energie-uitvoeringsprojecten bestaan uit:
- Voorbereiding energie-uitvoeringsprojecten
- Windpark Nijmegen-Betuwe
- Windpark Arnhem-Koningspley
- Windpark Beuningen
- Windpark Park15
- Windpark ENGIE
- Gelders Model Windontwikkeling
Succes van het Burgerwindpark NijmegenBetuwe optimaal uitgedragen als voorbeeld hoe
het wel kan;
Omgevingsfonds als landelijk voorbeeld mee
vormgegeven;
Energielandschap concept gerealiseerd;
Minimaal één nieuw burgerwind- en/of
zonnepark in m.n. regio Nijmegen ontwikkeld;
Bijgedragen aan kennisuitwisseling met andere
energiecoöperaties over ontwikkelen zon- en
windparken in Gelderland.

tweede GEA Jaarcongres op 10 mei met de
Amerikaanse energie-expert Jeremy Rifkin.
Daarnaast voert de GNMF het voorzitterschap van het
programma Energiebesparing Burgers en het
secretariaat van de tafels huur en afval. Verder heeft ze
zitting in de tafels wind, ruimtelijke inpassing, biomassa,
bedrijven(terrein) van de toekomst, procesindustrie en
energieke samenleving en zit in de Stuurgroep GEA;
De GNMF heeft meegewerkt aan het opstellen van een
10-puntenplan voor verkiezingsprogramma`s van
politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 en heeft actief bijgedragen aan het provinciale
voorstel over de motie verbranding houtige biomassa en
hoogwaardige toepassing.
Gerealiseerd: 801 uren; budget € 77.916,=
Advies gegeven aan Rijn en IJssel Energie Coöperatie
over bewonersparticipatie bij windpark Koningspley,
specifiek gericht op training ambassadeurs en omgang
met kritische omwonenden (incl. producten ‘Antwoorden
op veelgenoemde bezwaren’ en ‘Richtlijnen ontspannen
omgang met omgeving’);
Omgevingsmanagement windpark Nijmegen-Betuwe
vormgegeven (overleg over gebiedsfonds Afslag 38,
over oprichting Omgevingsfonds, over slagschaduw en
geluid met Leefbaar Reeth);
Wind op Land: event voor coöperaties en ontwikkelaars,
van wrijving komt glans, georganiseerd’ op 16
september (100 aanwezigen);
Advies gegeven t.a.v. gebiedsproces ‘grootschalige
opwekking buitengebied’ (zon en wind) in Beuningen,
plus werving aspirant-leden en hulp bij eerste stappen
naar oprichting energiecoöperatie Beuningen;
Advisering over provinciaal ontwikkelfonds windenergie
voor coöperaties opgesteld;
Projectopdracht Gelders Model Windontwikkeling,
opgesteld en projectleiding opgenomen. Succesvolle
werving deelnemers onder alle stakeholders, organisatie
eerste bijeenkomsten en contact met andere GEA-tafels.

Gelderse vertaling en versnelling van de
uitvoering van het landelijke Energieakkoord ;
Daarnaast is aandacht besteed aan de
volgende onderwerpen:, windenergie in
Apeldoorn en Zaltbommel, het Jaarcongres
GEA 2016 en 2017, kennisvouchers duurzame
energievoorziening, Gelderse zonnedaken
conferentie, en nul-op-de-meter adviezen
particuliere woningeigenaren;
In totaal zijn meer dan 20 tafels aan de slag
met een eigen uitvoeringsplan;
Het GEA wordt landelijk gezien als een goed
voorbeeld van co-creatie, bestuurlijke
vernieuwing en lokale aanpak.
Begroot: 685 uren; budget € € 63.020,=
De GNMF was blij verrast door het koninklijk
bezoek van koningin Maxima aan het
burgerwindpark Nijmegen. Hier heeft ze zich
laten informeren over het coöperatieve
karakter van het burgerwindpark en de wijze
waarop banken hiermee omgaan in hun
financiering;
Delen aanpak Nijmegen en Beuningen:
inclusief documenten, concreet advies en/of
overleg, spreken op bijeenkomsten en geven
van rondleidingen op windpark NijmegenBetuwe. Betreft ambtenaren, ontwikkelaars,
coöperaties, lokale natuurorganisaties en
NMF’s. Betrof in 2017 windprojecten of
energie-gebiedsprocessen in Lingewaard,
Maasdriel, Bronckhorst, Winterswijk,
Berkelland, Hattemerbroek, Apeldoorn,
Nijmegen-west, Wijchen e.a. Ook buiten
Gelderland veel belangstelling, o.a. in
Enschede en vanuit provincie Overijssel,
Utrecht (project Rijnenburg) en Brabant en
vanuit waterschappen. Ook verschillende
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interviews voor studieopdrachten over aanpak
windpark Nijmegen-Betuwe.
Energie van onderop: Energieservicepunt
Lokale duurzame energie-initiatieven zijn
versterkt door servicepunt;
Eerstelijnsondersteuning geboden bij onder
meer organisatie, financiering en ledenwerving;
Deskundigheidsbevordering vormgegeven op
aantal inhoudelijke onderwerpen zoals financiële
regelingen voor collectieve opwekking van
duurzame energie;
CoP nieuwe stijl vormgegeven t.b.v. VECG.

Stookjerijk 2017
Acquisitie financiering (nieuwe subsidieaanvraag
is medio oktober 2017 ingediend bij het
ministerie van BZK);
Huurdersbelangenverenigingen, zijn
bewustgemaakt (‘woonlasten worden lager”) en
gestimuleerd om met het convenant
energiebesparing huursector
2012/Energieakkoord aan de slag te gaan
richting eigen corporatie;
Gemeenteraden en -besturen en corporaties zijn
gestimuleerd om actief te werken aan
ambitieuze energieafspraken met corporaties in
lijn met het nieuwe Convenant;

Gerealiseerd: 71 uren; budget € 6.373,=
Het Servicepunt Hier opgewekt Gelderland heeft haar
werkzaamheden in 2017 gecontinueerd. Effectief
begeleid zijn zo’n 15 lokaal duurzame energie
initiatieven, onder meer Burgerwindpark Nijmegen,
Lingewaard Energie, Rijn en IJssel Energiecoöperatie,
Hengstdal Energie, Vrijstad Energie Culemborg,
Zonnecollectief Overbetuwe, Windinitiatief Beuningen,
energiecoöperaties Beltrum, Berg en Dal (twee
coöperaties), Doornenburg, Harderwijk, Heerde,
Nunspeet, Oldebroek, Ermelo, Winterswijk bijvoorbeeld
t.a.v. financiering, ledenwerving en haalbaarheid (van
zonnedaken). Ook is overleg gevoerd met GLK over een
coöperatief zonnepark;
Deskundigheidsbevordering vormgegeven met name
door toelichting te geven op onderwerp provinciale
participatiesubsidie (investeringssubsidie duurzame
opwek van 20%);
De CoP nieuwe stijl van de VECG is vormgegeven door
het doorstarten van de werkplaats collectieve
zonnedaken en parken te faciliteren.
Gerealiseerd: 430 uren; budget € 80.116,=
Vier wethouders in Arnhem, Enschede, Woerden en
Zoetermeer zijn als ambassadeur gedurende het jaar
gevolgd bij hun ambitie om energiebesparing in de
sociale huursector te versnellen;
Via acht filmpjes, op de website van Stookjerijk en
sociale media, hebben zij hun ervaringen met een brede
doelgroep gedeeld; in Arnhem was de energie neutrale
renovatie van 96 huurwoningen in de wijk Presikhaaf en
een energiezuinige renovatie in de wijk Klarendal het
onderwerp van het filmpje.
In “expertmeetings” hebben de vier wethouders hun
ervaringen gedeeld met collega-wethouders uit hun
provincie; de GNMF organiseerde voor de Arnhemse

Begroot: 100 uren; budget € 9.700,=
Gelderland heeft met de GNMF een
provinciaal steunpunt voor lokale duurzame
energie-initiatieven. Het steunpunt is een spin
in het web van de Gelderse initiatieven en
heeft via de campagne ‘HIER opgewekt’ goed
zicht op de landelijke ontwikkelingen; Op de
website van HIER opgewekt staan eind
december 2016 52 Gelderse lokale duurzame
energie-initiatieven;
het Servicepunt heeft afstemming met de
nieuwe Vereniging Energiecoöperaties
Gelderland (VECG), o.a. over de voortgang
van eerstelijnsactiviteiten in 2017 en verder;
Het Servicepunt neemt actief deel aan de
Tafel Energieke Samenleving van het GEA.

Begroot: 300 uren; budget € 83.600,=
Het succes van de projecten Stookjerijk 2011,
2013, 2014, 2015 en 2016 heeft geleid tot een
vervolg voor 2017. De opzet van het project is
sinds 2016 gewijzigd: bij vier wethouders is de
rol bij het realiseren van prestatieafspraken
(over energiebesparing en driepartijen
overleg) via filmpjes en interviews zichtbaar
gemaakt, als voorbeeld voor andere
wethouders. Stookjerijk heeft een flinke duw
gegeven in het versnellen van de
energiebesparing in de huursector. De
ervaring is dat het onderwerp ook bij
bestuurders en woningcorporaties nog lang
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Projectcoördinatie van het vervolgproject
Stookjerijk;
Een landelijke slotbijeenkomst ter afsluiting van
vervolgproject is succesvol georganiseerd.

Bedrijven, energie en milieu
Vijfmaal inbreng geleverd bij milieuvergunningen
dan wel aanscherping van vergunningen. Hierbij
wordt proactief de dialoog met bedrijf en
bevoegd gezag gezocht;
Bij het leveren van inbreng wordt tevens
gekeken naar het niveau van energie
besparingsmaatregelen en opwekking van
duurzame energie in de voorschriften en de
mogelijkheden;
Bij vijf bedrijven adviseert de GNMF aangaande
verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering;
Starten van tenminste één concreet
samenwerkingsproject met voorloperbedrijf.

wethouder Geert Ritsema de expertmeeting waaraan
zes andere gemeenten deelnamen. Op de website van
Stookjerijk is een digitale ‘toolkit’ te vinden, met goede
voorbeelden;
De GNMF heeft de landelijke projectcoördinatie
‘Stookjerijk’ 2017 uitgevoerd en de 4 landelijke trajecten
begeleid;
Er is een Stookjerijk-magazine uitgebracht waarin de
kopstukken uit de sector aan het woord komen. Er is
een event georganiseerd dat is bezocht door ca. 100
wethouders, ambtenaren, woningcorporaties en
huurdersorganisaties. De Prestatieafspraken zijn
beoordeeld en de Stookjerijk-Trofee is uitgereikt aan de
gemeente Utrecht.; De door de GNMF georganiseerde
slotbijeenkomst ‘Stookjerijk’ is bezocht door 100
deelnemers. Aan Utrecht is de Stookjerijk-Trofee
uitgereikt. De tweede prijs is aan Arnhem en de derde
prijs aan Lelystad uitgereikt;
Nieuwe financiering voor 2018 is in 2017 niet gelukt.
Gerealiseerd: 342 uren; budget € 30.700,=
Bij zo’n 10 bedrijven is advies uitgebracht waar bij vijf
bedrijven inbreng in de milieuvergunningen is geleverd;
Met de meeste bedrijven zoals ENGIE Nijmegen
(planvorming opwekking duurzame energie, LNG
overslag, windmolens), gieterij Doesburg, gieterij
Vulcanus (ambtshalve wijziging trillings- en
geurnormen), Hooijer Renkum, NXP (nieuwe
vergunningaanvraag), ontzanding Didam, RRT
Neerijnen en Sachem Zaltbommel, is een actieve
dialoog gevoerd;
Het beoordelen van energiemaatregelen en rendement
is prominent bij de biomassa- en energiecentrales (o.a.
ENGIE Nijmegen) aan de orde geweest.
GNMF heeft met het Gelderse bedrijf Dusseldorp in
maart een dialooggesprek in het kader van niveau 4 en
5 van de CO2 prestatieladder gevoerd.

niet altijd vanzelfsprekend op de agenda staat.
Ook het betrekken van huurders vraagt
blijvend aandacht. De nieuwe doelstellingen
(gasloos in 2035 en CO2-neutraal in 2050) zijn
de komende jaren fikse uitdagingen. Partijen
werken daaraan vanuit hun eigen missie. In
Gelderland heeft de wethouder Wonen uit
Arnhem deelgenomen; In 2017 is voor de
zesde keer de Stookjerijk-Trofee uitgereikt. Dit
jaar voor de tweede maal aan de gemeente,
corporaties en huurdersverenigingen, die
samen de “groenste prestatieafspraken”
hebben gemaakt. De prestatieafspraken van
alle G-36 gemeenten zijn hiervoor beoordeeld;
De GNMF wil het werken hieraan graag
voorzetten. Er zijn hierover gesprekken
gevoerd met het ministerie van BZK. Dit heeft
echter nog niet tot resultaat geleid.
Begroot: 250 uren; budget € 23.000,=
Met de beoordeling is concreet invulling
gegeven aan de doelstelling om afdoende
milieu- en gezondheidsbepalingen te
realiseren in de betreffende vergunningen;
De GNMF neemt deel aan de landelijke
klankbordgroep ‘bestrijdingsmiddelen en
omwonenden’, waarin het blootstellings- en
gezondheidsrisico van omwonenden bij fruiten bollenteelt wordt onderzocht;
Daarnaast neemt GNMF deel aan het
Kronenburger Forum in Nijmegen (overleg
tussen lokale bewoners- en milieuorganisaties,
bedrijven en gemeenten).

Samenwerken aan het netwerk (C)
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Speerpunt Achterban en Burgers
Beoogde resultaten 2017
Geef om Gelderland
Minstens 2 actuele campagneacties (voor en
met burgers en lokale groepen) georganiseerd.
Minimaal 2000 mensen betrokken bij actuele
acties en projecten, een deel daarvan aan de
GNMF verbonden middels aanmelding voor
nieuwsbrieven;
Effecten: Burgers betrekken bij behoud,
bescherming en ontwikkeling van natuur,
landschap, leefomgeving en
duurzaamheidsdoelen in Gelderland.
Natuur en milieu van onderop: Helpdesk
Afhandelingen en registratie van ten minste 100
vragen;
Succesvolle afhandeling van minimaal vijf lokaal
spelende natuur- en milieukwesties;
GNMF in het nieuws als effectieve ondersteuner
van succesvolle kwesties;
Tenminste twee cursussen of workshops
georganiseerd met gemiddeld 25 deelnemers,
bij voorkeur i.s.m. IVN Gelderland.
Burgers en lokale groepen zien meerwaarde van
GNMF en lidmaatschap;

Werving en binding lid-organisaties, leden en
vrienden
100 organisaties en 275 particulieren zijn lid van

Bereikte resultaten 2017
Gerealiseerd: 117 uren; budget € 9.129,=
1.040 personen ondertekenden een petitie tegen een
mega-geitenstal in Beemte-Broekland;
Het netwerk van de GNMF is opgeroepen de lokale groep
“milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek” te steunen in een
actie tegen de beoogde locatie voor het
Slingelandziekenhuis te Doetinchem;
Een inspiratieblog omtrent portretten van voorbeeldboeren
is voorbereid;
Een campagne omtrent landschapspijn / ecologisch
bermbeheer is voorbereid;
Bij 135 deelnemers van de Radboud Universiteit is de
ecologische voetafdruk gemeten.
Gerealiseerd: 245 uren; budget € 21.807,=
Er zijn 113 vragen geregistreerd, waarvan 3 vragen klachtgerelateerd waren. In de top 3 stonden vragen over natuur
(34%), landbouw (17%) en bomenkap (14%). 64% van de
vragen werd binnen de termijn van 3 werkdagen
beantwoord. Op 78% van de vragen kon beantwoord
worden gegeven, 17% werd doorverwezen en bij 5% moest
de GNMF het antwoord schuldig blijven.
Er is één cursus gegeven: Wildlife Crime in samenwerking
met Academie Politie Dier en Milieu, 10 juni 2017. De
cursus richt zich op ecologie van diersoorten zoals
roofvogels, zangvogels en diverse soorten roofdieren en
op welke wijze deze soorten te maken krijgen met
wildlifecrime. Er waren 22 deelnemers. Omroep Gelderland
maakte er een tv-reportage:
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2136232/Stropershoe-herken-je-ze

Toelichting
Begroot: 250 uren; budget € 28.000,=
Er is besloten de campagne landschapspijn op
gemeenten te richten in plaats van burgers.
Hierdoor is het aantal betrokkenen niet gehaald;
Door sociale media lokaal en gericht in te zetten
bij de petitie is de doelgroep beter bereikt.
Hierdoor heeft de GNMF Gelderse burgers die
voorheen niet bekend waren bij de organisatie
weten te betrekken bij het beschermen van de
leefomgeving.

Gerealiseerd: 562 uren; budget € 52.205,=

Begroot: 675 uren; budget € 69.600,=

92 organisaties (stand 1 januari 2018) en 396 particulieren

Er is een aantal lidorganisaties afgevallen o.a.

Begroot: 275 uren; budget € 26.800,=
Succesvol afgehandelde cases betroffen onder
andere opname van PlanMER bij omvorming
agrarisch bedrijf naar mesthandel; bescherming
van broedplaats van oeverzwaluw of het
voorkomen van uitrijden van bermmaaisel dat
vervuild was met zwerfvuil zoals plastics, over
landbouwgrond.
Doel van de cursus was dat deelnemers
aanwijzingen van Wildlifecrime leerden
herkennen zodat ze, als ze dat willen, een juiste
melding kunnen doen via de site
natuurverstoring.nl. Een en ander sluit ook aan
op een motie van Provinciale Staten van twee
jaar geleden om de burger meer bij de
handhaving in het buitengebied te betrekken
(motie : PS2014-51).
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de vereniging GNMF;
Met tenminste 1 lidorganisatie is een
wervingsactie uitgevoerd;
Minstens 2 campagneacties georganiseerd
waaraan werving en binding is gekoppeld;
Minimaal 8.000 kennissen, 3.500 deelnemers en
450 supporters (leden/ donateurs) in
relatiebeheersysteem;
2 maal ALV (inclusief relatiedag) met 75
deelnemers georganiseerd;
Het GNMF-netwerk bedrijfsvrienden neemt in
2017 met minimaal 5 bedrijven toe;
In 2017 wordt weer een
bedrijfsvriendenbijeenkomst georganiseerd voor
minimaal 40 deelnemers.

zijn lid van de vereniging GNMF;
In het relatiebeheersysteem van de GNMF staan inmiddels
10.836 kennissen en 3.806 deelnemers activiteiten
geregistreerd en 582 supporters (leden/donateurs);
In 2017 zijn 2 ledenvergaderingen georganiseerd met in
totaal zo’n 95 deelnemers. Aan het Gelders Oogstfeest
namen 157 personen deel;
Het aantal bedrijfsvrienden is iets gedaald naar 14
bedrijven;
De bedrijvenbijeenkomst rondom zonnedaken trok 70
belangstellende organisaties.

vanwege opheffing of bezuinigingen;
Het aantal particuliere leden is wederom flink
gegroeid (44%). Dit is toe te schrijven aan
actieve werving en het proactief betrekken van
meer kennissen via post, e-mail en telefonisch
contact;
De overstap naar het nieuwe CRM-systeem is
succesvol verlopen;
Het aantal bedrijfsvrienden is iets gedaald.
Nieuwe financiële criteria maken dat bedrijven
minder snel als vriend worden aangemerkt’
waardoor het aantal van 19 naar 14 is
bijgesteld.
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Communicatie en Overleggen
Beoogde resultaten 2017
Externe communicatie, seizoens- en
nieuwsbrieven
45 persberichten en artikelen (media);
25 e-nieuwsbrieven;
50.000 unieke bezoekers website (brede
publiek);
2.750 abonnees e-nieuwsbrief (brede publiek);
1.750 'GNMF likes' op Facebook;
1.500 volgers op Twitter.
7 PS Nieuwsbrieven (leden PS);
3 Seizoensbrieven (oplage 1500, verspreid via
achterban en bezoekerscentra);
Jaarverslag en Werkplan, sluiten op elkaar aan
volgens SMART-module, jaarverslag ook met
jaarrekening en accountantsverklaring.

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

Bereikte resultaten 2017
Gerealiseerd: 398 uren; budget € 39.415,=

Toelichting
Begroot: 350 uren; budget € 40.000,=

Tussen haakjes stijging t.o.v. 2016.
22 persberichten en artikelen (31). Hiermee zijn we
39x in de krant en 45x in digitale krant gepubliceerd,
plus 8x bij Omroep Gelderland;
18 algemene en 5 actie nieuwsbrieven;
50.762 unieke websitebezoekers (+36%);
5.300 abonnees e-nieuwsbrief (+40%);
1.573 volgers op Facebook (+7%);
1.416 volgers op Twitter (+13%).

In juni is de website vernieuwd, waardoor meer
mogelijkheden zijn ontstaan voor werving en
binding.
De website en de sociale media spelen een steeds
grotere rol, zowel voor het directe bereik als om de
klassieke media te bereiken.
Het bezoek aan de website is toegenomen met
zowel het aantal unieke bezoekers als het aantal
bezoeken. Het bereik op Twitter is 15.000-20.000
weergaven per maand.
Het bereik op Facebook is gemiddeld 200 tot 500
weergaven per bericht, met uitschieters naar ruim
8.000 weergaven.
PS-nieuwsbrief voor leden PS-commissies. Deze
wordt zowel naar de Statenleden gestuurd als op
de website geplaatst.
Seizoensbrief = gedrukte nieuwsbrief voor leden,
donateurs en andere geïnteresseerden.
De oplage van Seizoensbrief 2017-3 is verhoogd
naar 7.000 in verband met een wervingsactie.
Begroot: 50 uren; budget € 4.600,=
Met diverse Statenfracties zoals VVD, CDA, PvdA,
D66 overleg gehad over GEA, windenergie,
biomassabeleid, Plussenbeleid e.d.
Naast bijeenkomsten met gedeputeerde van Dijk
ook met andere gedeputeerden contact
onderhouden;;
GNMF participeert in zo’n 35 multistakeholders
netwerken, waarvan we er in zo’n 15 netwerken
aanjager of initiatiefnemer zijn.

8 PS Nieuwsbrieven (voor leden PS);
3 Seizoensbrieven;
Jaarverslag 2016 en Werkplan 2018 volgens SmartModule uitgebracht. Jaarverslag 2016 en
jaarrekening 2016 op elkaar aan laten sluiten;
werkplan 2018 en begroting 2018 geredigeerd.

Gerealiseerd: 87 uren; budget € 9.250,=
Regelmatig heeft de GNMF overleg gehad met
gedeputeerde Jan Jacob van Dijk o.a. over
voortgang Gelders Energie Akkoord en over
werkplan en jaarverslag GNMF;
In de PRO heeft GNMF meegewerkt aan diverse
adviezen zoals over landelijk gebied, toekomst
mobiliteit en energietransitie;
Een maal overleg gehad met bestuur LTO-Noord;
met RWS regio oost (hoofdingenieur-directeur)
overleg met natuur- en milieuorganisaties gehad;
Met diverse wethouders overleg gevoerd.
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NLO en Oogstfeest 2017
Als voorzitter gezorgd voor zinvol strategisch
overleg met uitwisseling en afstemming;
Secretariaat NLO vormgegeven;
Oogstfeest 2017 mee georganiseerd met
tenminste 150 deelnemers en
netwerkbijeenkomst met minimaal 10
Statenleden.

Gerealiseerd: 150 uren; budget € 14.734,=
Een 5 tal NLO bijeenkomsten (terreinbeheerders,
IVN, SLG en GNMF) georganiseerd en voorgezeten.
Hierbij zijn standpunten en strategische aanpak
uitgewisseld.
In 2017 heeft Natuurmonumenten het voortouw
genomen bij het organiseren van het Oogstfeest. Als
thema voor 2017 is gekozen voor Landschapspijn.
Dit is vervolgens door de diverse deelnemende
organisaties (waaronder de GNMF) onder de
aandacht gebracht. Ruim 150 lokale en regionale
bestuurders en ambtenaren en eigen achterban
waren aanwezig.

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

Gerealiseerd: 435 uren; budget € 42.374,=
Deelgenomen aan thema-overleggen en
expertmeetings, scholingsbijeenkomsten, Algemeen
Bestuur en Dagelijks Bestuur;
Enkele medewerkers hebben scholing ontvangen op
het gebied van projectleiderschap; Een jaarlijkse
energie dag voor de NMF’s is mede verzorgd door
een GNMF medewerker; Specifiek over de op
handen zijnde Omgevingswet zijn bijeenkomsten
georganiseerd om NMF medewerkers hierop voor te
bereiden. Verder heeft GNMF bijgedragen aan
verbeteringen op gebied van databeveiliging en
voetafdruk.
Wind Op Land: zie energie-uitvoeringsprojecten.
Gerealiseerd: 115 uren; budget € 12.662,=
Beroep is ingediend tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan buitengebied Bronckhorst. Dit
vanwege de opgenomen verruiming van
bouwmogelijkheden voor agrarische doeleinden
zonder nadere ruimtelijke onderbouwing en zonder
onderzoek naar ruimtelijke gevolgen;

Beroepsprocedures
Daar waar het strikt noodzakelijk is en/of uit
overleg geen oplossing is gekomen kan
besloten worden tot de gang naar de rechter
en/of Raad van State. Dit bij groot belang voor
natuur, milieu en landschap, het voorkomen
van een precedentwerking of het realiseren
van noodzakelijke jurisprudentie e.d.

Begroot: 160 uren; budget € 16.220,=
GNMF verzorgt als secretaris de agenda van het
NLO overleg, organiseert een ambtelijk no-overleg
en notuleert de bijeenkomsten. O.a. is contact
gelegd met Soortbeschermingsorganisaties en met
de Liaisonambtenaar van LNV in oost. Is inbreng
afgestemd in provinciale co-creatiesessies natuur
en landschap, overleg Provincie met
Manifestpartners voorbereid en is in april
Statenledenbijeenkomst georganiseerd met
informatieochtend annex bezoek Nijmegen (thema
windenergie|) en Ooijpolder (thema
landschapsherstel):
De GNMF heeft het Oogstfeest mee georganiseerd
en het thema Landschapspijn mede onder de
aandacht gebracht.
Begroot: 195 uren; budget € 17.900,=
Directeur van de GNMF maakt onderdeel uit van
het dagelijks Bestuur van de NMF’s;
Ter voorbereiding van medewerkers op een rol als
landelijk projectleider wordt er door de NMF’s
cursussen georganiseerd; Al enige jaren verzorgt
de GNMF energiemedewerker een intern CoP over
ondersteuning van energiecoöperaties op het
gebied van zonne-energie;
Informatie is uitgewisseld over de vorderingen van
de Omgevingswet o.a. gericht op het versterken
van de betrokkenheid van burgers en
maatschappelijke organisaties bij ruimtelijke
planvorming.
Begroot: 100 uren; budget € 12.200,=
De gemeente heeft binnen alle
landschapscategorieën, ook binnen het Nationaal
Landschap de Graafschap de bouwmogelijkheden
voor stallen vergroot. De ruimtelijke impact is
daarbij niet onderzocht. De omgevingsverordening
Gelderland vraagt om specifieke toetsing hiernaar;
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De gemeente Voorst heeft het bestemmingsplan
Hengelderweg 6 vastgesteld, dat voorziet in de bouw
van een kassengebouw bijhorende bedrijfsruimte op
een locatie in het Nationaal Landschap Veluwe.
Rekening houdend met de beschermingskaders van
de Omgevingsverordening Gelderland heeft de
GNMF beroep aangetekend;
Beroep is aangetekend tegen bestemmingsplan
‘Buitengebied-Industrieweg, Brandstofverkooppunt’
van de gemeente Tiel dat de mogelijkheid geeft om
in Nationaal Landschap een nieuw tankstation te
bouwen. Hiermee zal nu nog open landelijk gebied
worden aangetast. De Raad van State heeft het plan
geschorst;
Als derde belanghebbende is de GNMF aanwezig
geweest bij de Rechtbank Arnhem. Dit in het kader
van een beroep van een Paramotor club tegen de
weigering van de Burgemeester om een verklaring
van geen bezwaar af te geven voor
paramotorvluchten in en rond de uiterwaarden van
de gemeente Renkum;
Beroep is ingesteld tegen het Bestemmingsplan
Lievelde van de gemeente Oost Gelre, dat de
oprichting van een intensieve veehouderij mogelijk
maakte. Het plan is door de rechter stilgelegd.
Bezien moet onder meer worden of de feitelijke
situatie dan wel de planologische situatie bepalend is
of de omvorming naar intensieve veehouderij kan
worden toegestaan;
Beroep ingesteld tegen het Tracébesluit ViA15
(doortrekking A15 van knooppunt Ressen naar de
A12). Het beroep tegen het Tracébesluit ViA15
betreft de aantasting van het Natura2000-gebied;
Beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan
bedrijventerrein Medel-afronding omdat nut
noodzaak niet is aangetoond.

De GNMF is van mening dat onvoldoende gekeken
is naar alternatieve locaties voor kassen in Voorst
en is niet overtuigd van de noodzaak om op deze
locatie een groot complex neer te zetten in het
Nationaal Landschap. De kernkwaliteiten van het
landschap zullen worden aangetast;
Naar de overtuiging van de GNMF is nut en
noodzaak van het tankstation niet aangetoond. In
de directe omgeving liggen al andere tankstations
die in de behoefte kunnen voorzien.
Het gaat hier om kleinschalige landschap met nog
aanwezige stroomruggronden en een inbreuk in nu
nog onbebouwd gebied;
Het fenomeen doet zich voor dat bij een beperkt
aantal vluchten de provincie bevoegd gezag is en
een strenger beschermingsregime geldt dan bij
aantallen die hoger liggen. De
Omgevingsverordening staat vliegen in Natura2000
en GNN niet toe. De Minister heeft onder druk
vanuit de sector tussentijds regelgeving versoepeld
zonder rekening te houden met de Gelderse
Omgevingsverordening;
Ten aanzien van Lievelde gaat het om een
wijzigingsplan dat een omschakeling van een
kleinere grondgebonden veehouderij naar een
grootschalige intensieve veehouderij mogelijk zou
maken op een locatie die daar niet voor bedoeld is.
Ook is niet inzichtelijk of en, zo ja, in hoeverre bij
de besluitvorming rekening is gehouden met de
belangen van een naastgelegen ecoboerderij;
Beroep tegen Tracébesluit A15 betreft de
doorsnijding van de Rijntakken met een brug,
terwijl een tunnel, mede gezien de ligging van de
Betuweroute, een beter alternatief is;
Bij bedrijventerrein Medel wordt maar liefst 50
hectare nieuw bedrijventerrein gerealiseerd voor
grootschalige distributie, terwijl in omliggende
regio’s ruimte te over is.
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Acquisitie en implementatie CRM
Acquireren van projecten, nog uit te voeren in
2017 en acquireren van nieuwe projecten voor
2018.
Omzetting van CRM van eTapestry naar SpitsOnline.

Gerealiseerd: 316 uren; budget € 28.702,=
In 2017 zijn nog opdrachten voor projecten
geacquireerd, zoals voor Windpark15 en Windpark
Beuningen. Verder is een opdracht van Vitens
gerealiseerd en voor Natuurcompensatie. Tevens is
de projectsubsidie voor Spiegelgroep Waalweelde
over de periode 2017-2019 gerealiseerd.
De overgang van het CRM van eTapestry naar SpitsOnline is uitgevoerd.

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

Geen urenregistratie / geen kosten
In 2017 zijn enkele klachten bij de GNMF gemeld.
Alle klachten zijn binnen de gestelde termijn
afgehandeld; Een persoon heeft een klacht ingediend
tegen het realiseren van een fietspad door de
Hoenwaard bij camping Kromholt, waar de GNMF
gebiedsregisseur is.
Een persoon heeft een klacht ingediend tegen onze
acties tegen de openstelling van de crossbaan
Vorden;
Een persoon beklaagde zich dat de GNMF niet meer
had gedaan om bomenkap in Eerbeek tegen te
houden;
Een persoon heeft klacht ingebracht over te weinig
communicatie ten aanzien van vacature in het
bestuur.

Begroot: 200 uren; budget € 18.400,=
Het Ministerie van Economische Zaken heeft
aangegeven dat er geen vervolgproject “Stook je
Rijk” meer komt. Toch is er lokaal met de
woningcorporatie een klein vervolg mogelijk in
Nijmegen.
De gezamenlijke inschrijving met IVN en SLG op
de tender Betrokkenheid Natuur heeft helaas geen
resultaat opgeleverd, terwijl hier veel energie in is
gestoken.
Alle NMF’s gebruiken sinds eind 2017 hetzelfde
CRM.
Niet begroot
Klager was boos dat de GNMF mede heeft
bijgedragen aan het realiseren van een fietspad
door de Hoenwaard, die ook als ontsluiting zou
kunnen dienen voor de(deels) illegale camping
Kromholt;
Klager was enorm boos dat de GNMF het crossen
onmogelijk zou maken. Na een reactie vanuit de
GNMF bood de klager zijn excuses aan voor zijn
woordgebruik;
Klager vond dat GNMF te weinig heeft gedaan
terwijl GNMF uitgebreid actie had ondernomen ten
aanzien van de bomenkap, maar klager was hier
niet tevreden mee en heeft lidmaatschap
opgezegd;
Met klager over vacature in bestuur is gesprek
geweest, waarmee zaken zijn gladgestreken.
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Doorkijk in 2018
De GNMF heeft voor 2018 gekozen voor het werken met vijf speerpunten en een aantal etalageprojecten.

SAMEN VOOR EEN MOOI EN DUURZAAM GELDERLAND
De Gelderse Natuur en Milieufederatie en de andere Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor
een samenleving die:


Landschap en natuur beschermt en ontwikkelt;



Haar voetafdruk verkleint door de economie circulair te maken;



Inzet op zo min mogelijk maar in ieder geval schone energie;

Dit wil de Gelderse Natuur en Milieufederatie bereiken door:


Beschermen van natuur landschap en milieu, samen met achterban, bevriende organisaties en
bedrijven en burgers ter voorkoming of verslechtering: dit is van oudsher ons ‘basiswerk’, maar
dat willen we zo proactief mogelijk vormgeven. Hierin past ook een goed functionerende
Helpdesk die verontruste achterban en Gelderse burgers helpt en adviseert;



Ondersteunen van onderop van initiatieven op het gebied van energie, natuur, landschap en
duurzame landbouw ten behoeve van ondernemende achterban, bevriende bedrijven en burgers:
hierin zien we onze grootste ambitie; GNMF als dé ondersteuner van de energieke samenleving.
Dit proberen we vorm te geven door Servicepunten op te zetten;



Zelf ontwikkelen en ondernemen ten behoeve natuur, landschap, duurzaamheid en
klimaatbeleid en in samenwerking met achterban, bevriende bedrijven en burgers: hier ligt de
uitdaging voor de toekomst;

DE GNMF VOOR EEN MOOI GELDERLAND
Speerpunt Kwaliteit Gelderse Natuur


Creëren netwerken van partijen (overheden, organisaties, waaronder TBO’s en bedrijven) die
werken aan bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.



Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die zich inzetten voor natuur en landschap.



Creëren draagvlak voor en behartigen van de belangen van natuur en landschap in het
provinciale en gemeentelijke beleid.



Met als doel om verzuring, vermesting, verdroging en verstoring van de natuur verminderen,
waarbij het GNN gaat functioneren als een netwerk van met elkaar verbonden robuuste
natuurgebieden en in het landschap buiten het GNN biodiversiteit afdoende wordt beschermd
(landschapselementen als haarvaten).



Ontwikkelen zelf projecten om natuur en landschap te versterken.

Speerpunt Mooi Landschap


Creëren netwerken van partijen (overheden, organisaties (waaronder TBO’s) en bedrijven) die
werken aan bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap.



Tegengaan van verrommeling en degradatie van natuur en landschap (zoals aantasting stilte,
duisternis, ruimte en verminderde biodiversiteit).
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Vermindering van onnodig ruimtegebruik ten behoeve van bedrijventerreinen, wegen,
woningbouw e.d.



Aanpassen aan klimaatverandering door meer ruimte voor water, steden hittebestendig maken,
e.d.

DE GNMF VOOR EEN DUURZAAM GELDERLAND
Speerpunt Gezonde Gelderse Landbouw en Voedsel


Landbouw en voedselproductie van kwantiteit naar kwaliteit.



De impact van productie en consumptie in beeld brengen en ontwikkelen voorstellen om de
voetafdruk te verlagen.



Partijen in de keten aan elkaar koppelen en creëren toegevoegde waarde door een integrale
benadering in de levenscyclus van producten.



Draagvlak creëren voor proces- en productinnovatie onder andere door de burger/consument
hierbij nadrukkelijk te betrekken.



Vraag en aanbod bij elkaar brengen en zorgen dat de keten zich sluit.



Visie ontwikkelen en onze rol in het algemeen nader bepalen ten aanzien van circulaire
economie.

Speerpunt Duurzaam Gelders Klimaat en Energie


Creëren netwerken van partijen die werken aan energieneutraliteit (in 2050).



Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die samen energie willen opwekken en/of
samen energie willen besparen.



Creëren draagvlak voor een duurzame energievoorziening en stimuleren overheden en bedrijven
om energiebesparing en duurzame energieopwekking in Nederland te verhogen.



Formuleren beleid ten aanzien van klimaatlandschappen.



Ontwikkelen van projecten om energiebesparing of opwekken van duurzame energie mogelijk te
maken.

SAMEN WERKEN AAN HET NETWERK
Speerpunt Participatie Achterban en Burgers
Binnen 4 jaar:


Professionalisering van de ondersteuning door middel van Helpdesk en Servicepunten; frontoffice
voor iedereen en backoffice voor lidorganisaties en leden, zodat Gelderse burgers zelf kunnen
opkomen voor natuur en milieu.



Tenminste 115 actieve lidorganisaties aan ons netwerk verbonden.



Tenminste 500 leden aan ons netwerk verbonden.



Beleid en speerpunten vormgegeven samen met onze achterban.



Onze ‘communities’ uitgebouwd met een achterban van tenminste 10.000 mensen.



Een uitgebouwde en solide samenwerking met koploperbedrijven en bedrijfstakken.
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Etalageprojecten
De GNMF heeft voor 2018 weer een hele reeks projecten op de plank liggen. De belangrijkste wil ik hier
aanstippen:
Hattemerpoort: De GNMF is door de Stuurgroep Veluwekroon als gebiedsregisseur aangewezen.
Ongeveer 12 projecten zullen in de periode 2015-2019 in de Hattemerpoort moeten worden gerealiseerd.
De GNMF is trekker voor realisatie van particulier natuurbeheer (100-125 ha); draagt zorg voor goede
afstemming tussen de diverse projecten, helpt mee aan het oplossen van knelpunten bij camping
Kromholt en recreatieterrein Ennerveld, draagt zorg voor een goede communicatie en lokaal draagvlak en
rapporteert terug aan de Stuurgroep.
Agenda Vitaal Platteland en duurzame veehouderij: Landbouw is de basis van onze
voedselvoorziening. Maar bulkproductie voor de wereldmarkt en veel productie van dierlijke eiwitten zijn
doodlopende wegen;
Het ruimtegebruik is te groot en er zijn te veel negatieve gevolgen voor het klimaat, het leefmilieu,
dierenwelzijn, natuur en onze gezondheid. Zie ook Balans van de leefomgeving 2016;
We moeten toe naar een duurzame, grondgebonden veehouderij gericht op kwaliteit en een hoge
toegevoegde waarde, met verbreding van werkgelegenheid en meer ruimte voor landschap en
biodiversiteit (natuur-inclusieve landbouw).
Gelders Energie Akkoord: Doel: Gelderland energieneutraal in 2050;
Een Gelders Energieakkoord die ambitieus uitvoering geeft aan het SER Energie akkoord in Gelderland
en tegelijkertijd ook sturend is voor het provinciale energiebeleid (initiatiefnemer is de GNMF in
samenspraak met Klimaatverbond en Alliander);
Het provinciale programma Energietransitie 2016-2019 is gericht op de verankering van de
energietransitie in maatschappelijke sectoren en de uitrol van innovatieve projecten en energietechnieken
en -maatregelen die zich hebben bewezen.
Energie-uitvoeringsprojecten Arnhem-Nijmegen; Na succesvolle ontwikkeling van BurgerWindpark
Nijmegen-Betuwe, binnen Wiek II zorgdragen voor ontwikkeling van nieuwe burgerwind- en zonneparken
in de regio Arnhem-Nijmegen (17 gemeenten) die hun stroom gemeenschappelijk hebben ingekocht bij
de Groene Stroomfabriek en deze binnen 5 jaar lokaal duurzaam opgewekt willen zien;
Windpark Nijmegen-Betuwe ombouwen tot een klimaatlandschap de Grift;
Bijdrage leveren aan andere zon- en windparken.
Werving burgers en bedrijven: Versterken van de binding tussen de GNMF, lokale natuur en
milieugroepen, burgers en bedrijven;
GNMF wordt gezien als dé belangenbehartiger, die kan spreken namens lokale natuur- en milieugroepen
en bij natuur en milieu betrokken individuele burgers;
Campagnematig werken en werving is een kernonderdeel van de werkwijze van de GNMF.

Gelderse Natuur en Milieufederatie • Jaarverslag 2017 • 38 / 89

BEGROTING 2018 EN BESTEDINGEN WERKPLAN 2018 GNMF
8 november 2017
Inkomsten (in euro)

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties

Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor
levering van producten en/of diensten
Overige baten

Begroting
2018

Begroting Jaarrekening
2017
2016

13.000
35.530
129.220
289.940

10.000
31.280
124.900
342.850

10.810
33.150
135.340
340.453

67.720

60.345

68.901

186.250

161.605

142.350

1.000

2.500

3.546

Uitgaven (in euro)

Begroting Begroting Jaarrekening
2018
2017
2016

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten projecten
Communicatie
Professionalisering
Afschrijvingskosten
Automatisering

593.700
28.450
31.400
8.800
54.250
18.600
5.000
2.060
6.500

548.800
27.800
30.300
8.050
104.450
16.600
5.000
2.500
9.500

551.342
27.571
31.089
7.995
113.555
26.464
4.353
1.026
6.400

Totaal

748.760

753.000

769.794

Resultaat - reservevorming
Totale inkomsten

€ 722.660 € 733.480 €

734.550

Totale uitgaven

26.100-

19.520-

€ 722.660 € 733.480 €

% provinciale budgetsubsidie
% continuiteitsreserve t.o.v. uitgaven
% egalisatiereserve budgetsubsidie

1,7%
35,8%
29,6%

1,3%
49,9%
1,6%

35.244734.550
1,4%
51,4%
126,0%
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cofinanciering nog onzeker (in €)

cofinanciering nog (deels) onzeker

totaal (in €)

totaal overige (in €)

totaal budgetsubsidie (in €)

totaal (uren + activieiten)

totaal activiteiten (in €)

overige (in €)

budgetsubsidie (in €)

activiteiteiten

totaal uren (in €)

overige uren(in €)

budgetsubsidie uren (in €)

uurtarief (in €)

totaal uren

overige (in uren)

budgetsubsidie (in uren)

uren

Werkplan 2018: bestedingen

A. MOOI GELDERLAND
Speerpunt Kw aliteit Gelderse Natuur
Gebiedsregie Hattemerpoort

a

0

375

375

90,00

-

33.750

33.750

-

5.000

5.000

-

38.750

38.750

-

Microplanologie

a

0

1044

1044

90,00

-

93.960

93.960

-

-

-

-

93.960

93.960

Natuurcompensatie

a

0

66

66

90,00

-

5.940

5.940

-

-

-

-

5.940

5.940

Natuur en Landschapservicepunt

a

0

60

60

90,00

-

5.400

5.400

-

-

-

-

5.400

5.400

*

5.400

Nacht van de Nacht

a 150

0

150

90,00

13.500

-

13.500

-

1.250

1.250

13.500

1.250

14.750

*

500

Ruimte voor de rivier / Deltaprogramma

a 150

0

150

90,00

13.500

-

13.500

-

-

-

13.500

-

13.500

-

Spiegelgroep Waalw eelde

a

184

184

62,78

-

11.550

11.550

-

8.450

8.450

-

20.000

20.000

-

Logistiek, bedrijvigheid en vliegverkeer

a 200

0

200

90,00

18.000

-

18.000

-

-

-

18.000

-

18.000

-

Participatie gemeentelijke omgevingsvisies

a

150

150

90,00

-

13.500

13.500

-

-

-

-

13.500

13.500

*

5.400
-

Speerpunt Mooi Landschap

0

0

*

4.500
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cofinanciering nog onzeker (in €)

cofinanciering nog (deels) onzeker

totaal (in €)

totaal overige (in €)

totaal budgetsubsidie (in €)

totaal (uren + activieiten)

totaal activiteiten (in €)

overige (in €)

budgetsubsidie (in €)

activiteiteiten

totaal uren (in €)

overige uren(in €)

budgetsubsidie uren (in €)

uurtarief (in €)

totaal uren

overige (in uren)

budgetsubsidie (in uren)

uren

Werkplan 2018: bestedingen

B. DUURZAAM GELDERLAND
Speerpunt Gezonde Gelderse Landbouw en Voedsel
Agenda Vitaal Platteland/duurzame veehouderij b 125

0

125

90,00

11.250

-

11.250

-

-

-

11.250

-

11.250

Landbouw van onderop (servicepunt)

b

40

40

90,00

-

3.600

3.600

-

-

-

-

3.600

3.600

*

2.100

Actieplan w eide- en akkervogels

b 100

0

100

90,00

9.000

-

9.000

-

7.000

7.000

9.000

7.000

16.000

*

7.000

Gelders Energie Akoord

b 395

355

750

90,00

35.540

31.960

67.500

500

-

500

36.040

31.960

68.000

0

-

Speerpunt Duurzaam Klim aat en Energie
-

Energie-uitvoeringsprojecten Arnhem-Nijmegen b

0

620

620

90,00

-

55.800

55.800

-

-

-

-

55.800

55.800

Participatie w ind en zon in Beuningen

b

0

75

75

90,00

-

6.750

6.750

-

-

-

-

6.750

6.750

-

Gelders Model voor w indontw ikkeling

b

0

202

202

90,00

-

18.200

18.200

-

-

-

-

18.200

18.200

-

Acceptatie, participatie & realisatie w indenergie b 125

*

27.900

0

125

90,00

11.250

-

11.250

-

-

-

11.250

-

11.250

Energieservicepunt - energie van onderop

b

0

210

210

90,00

-

18.900

18.900

-

1.000

1.000

-

19.900

19.900

*

13.600

-

Energiemonitor huursector

b

0

200

200

90,00

-

18.000

18.000

-

5.000

5.000

-

23.000

23.000

*

21.000

Bedrijven en Milieu

b 235

0

235

90,00

21.150

-

21.150

-

-

-

21.150

-

21.150

-
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cofinanciering nog onzeker (in €)

cofinanciering nog (deels) onzeker

totaal (in €)

totaal overige (in €)

totaal budgetsubsidie (in €)

totaal (uren + activieiten)

totaal activiteiten (in €)

overige (in €)

budgetsubsidie (in €)

activiteiteiten

totaal uren (in €)

overige uren(in €)

budgetsubsidie uren (in €)

uurtarief (in €)

totaal uren

overige (in uren)

budgetsubsidie (in uren)

uren

Werkplan 2018: bestedingen

C. SAMEN VOOR MOOI EN DUURZAAM GELDERLAND
Speerpunt Achterban en Burgers
Geef om Gelderland

c

0

300

300

90,00

-

27.000

27.000

-

5.000

5.000

-

32.000

32.000

-

Helpdesk en cursussen

c

275

0

275

90,00

24.750

-

24.750

1.500

-

1.500

26.250

-

26.250

-

Werving en binding burgers en bedrijven

c

0

500

500

90,00

-

45.000

45.000

-

3.750

3.750

-

48.750

48.750

Communicatie leden en lidorganisaties

c

250

0

250

90,00

22.500

-

22.500

-

3.750

3.750

22.500

3.750

26.250

-

Externe communicatie, seizoens- en nieuw sbrieven
c 350

0

350

90,00

31.500

-

31.500

8.000

-

8.000

39.500

-

39.500

-

Bestuurlijke overleggen

c

50

0

50

90,00

4.500

-

4.500

-

-

-

4.500

-

4.500

-

NLO en Oogstfeest

c

100

65

165

90,00

9.000

5.840

14.840

-

1.500

1.500

9.000

7.340

16.340

-

Provinciale verkiezingen

c

150

0

150

90,00

13.500

-

13.500

-

-

-

13.500

-

13.500

-

Samenw erkingsoverleggen NMF

c

0

255

255

90,00

-

22.970

22.970

-

-

-

-

22.970

22.970

Beroepsprocedures

c

0

209

209

90,00

-

18.770

18.770

2.550

2.550

-

21.320

21.320

Acquisitie-uren

c

0

*

6.750

Com m unicatie en Overleggen

*

7.520

Overig
-

-

228

228

90,00

-

20.480

20.480

-

-

-

-

20.480

20.480

-

TOTAAL

2655 5137

7792

89,36

238.940

457.370

696.310

10.000

44.250

54.250

248.940

501.620

750.560

101.670

TOTAAL MOOI GELDERLAND

500 1879

2379

87,89

45.000

164.100

209.100

-

14.700

14.700

45.000

178.800

223.800

15.800

TOTAAL DUURZAAM GELDERLAND

980 1702

2682

90,00

88.190

153.210

241.400

500

13.000

13.500

88.690

166.210

254.900

71.600

TOTAAL SAMEN voor MOOI/DUURZAAM GELDERLAND
1175 1556

2731

90,00

105.750

140.060

245.810

9.500

16.550

26.050

115.250

156.610

271.860

14.270
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
De Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhem heeft 2017 financieel positief afgesloten. De
Vereniging ontvangt subsidie van de provincie Gelderland en diverse andere financieringsbronnen zoals
Stichting De Natuur en Milieufederaties alsmede de Nationale Postcodeloterij.
Ten opzichte van de beschikbare inkomsten bedroeg over het jaar 2017 het overschot € 6.794,= (over
het jaar 2016 was er een tekort van € 35.244,=). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de
continuïteitsreserve. Het tekort voor de budgetsubsidie bedroeg € 3.491,=. Tekorten en overschotten
budgetsubsidie provincie Gelderland worden ten laste respectievelijk ten gunste van de egalisatiereserve
budgetsubsidie gebracht. Aan de egalisatiereserve budgetsubsidie wordt dit bedrag onttrokken en
toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Aan de bestemmingsreserve strategische projecten is niets
toegevoegd of onttrokken.

Resultaten
Bespreking van de resultaten
De staat van baten en lasten over 2017 en 2016 kan als volgt worden samengevat:
2017

2016

€

€

Geworven baten

575.826

588.654

Baten als tegenprestatie levering diensten

177.313

142.350

2.037

3.546

Som der baten

755.176

734.550

Kosten besteed aan doelstellingen

606.257

641.005

Kosten beheer en administratie

124.708

115.242

Wervingskosten

17.416

13.548

Som der lasten

748.382

769.794

Overige baten

Resultaat

6.794

-/-

35.244

6.794

-/-

35.244

3.491

-/-

25.751

Resultaatbestemming
Toevoegen/onttrekken aan
continuïteitsreserve
Toevoegen/onttrekken aan egalisatiereserve budgetsubsidie

-/-

Toevoegen aan
continuïteitsreserve

3.491

25.751

-

-

Toevoegen aan strategische
reserve projecten
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Analyse resultaat ten opzichte van begroting 2017
Baten (in €)

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties

Begroting

Werkelijk

Verschil

2017

2017

2017

10.000

3.972 Personeelskosten

31.280

30.100

124.900

134.420
331.941

1.180- Huisvestingskosten

27.800

27.014

-786

9.520 Kantoorkosten

30.300

27.072

-3.228

8.050

8.345

295

104.450

86.059

-18.391

16.600

12.715

-3.885

5.048 Professionalisering

5.000

3.947

-1.053

Afschrijvingskosten

2.500

1.026

-1.474

Automatisering

9.500

10.778

1.278

753.000

748.382

-4.618

-19.520

6.794

26.314

733.480

755.176

21.696

10.909- Activiteiten projecten
Communicatie

60.345

65.393

Baten als tegenprestatie voor levering
van producten en/of diensten
Overige baten
Saldo financiële baten en lasten

Totaal

161.605

177.313

15.707

-

1.244

1.244

2.500

793

733.480

755.176

733.480

755.176

22.627

1.707-

21.696 Totaal
Resultaat

Totale inkomsten

2017

571.427

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

2017

548.800

Algemene kosten
342.850

Begroting Werkelijk Verschil
2017

13.972

Baten van subsidies
van overheden

Lasten (in €)

21.696 Totale uitgaven

Na afloop van elke kwartaal stelt de adjunct-directeur in samenwerking met het secretariaat een
voortgangsrapportage op, waarbij begroting versus realisatie wordt vergeleken. Ook wordt de prognose
tot het einde van het jaar bijgewerkt en wordt de te verwachten liquiditeit van de organisatie voor de
komende 6 maanden in beeld gebracht.
De GNMF heeft over 2017 een positief resultaat geboekt van € 6.794,=, terwijl een negatief resultaat van
€ 19.520,= was begroot. In de begroting is aangegeven dat dit tekort gedekt zou worden uit de reserve
strategische projecten (€ 10.500,=) en de egalisatiereserve budgetsubsidie provincie Gelderland
(€ 9.020,=). In het werkplan 2017 is aangegeven dat de GNMF in 2017 voor de aanspraak op de
egalisatiereserve extra ureninzet zal plegen. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.
Baten
De totale baten waren in 2017 € 23.400,= hoger dan begroot.
De baten van subsidies van overheden waren € 10.900,= lager dan begroot. De belangrijkste reden
hiervoor is dat de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Stook je Rijk ruim
€ 13,000,= lager is geweest dan begroot. Verder is van de provinciale projectsubsidie voor Spiegelgroep
Waalweelde slechts € 12.770,= van de begrote € 20.000,= gebruikt. Wel is een subsidie van het
Ministerie van Economische Zaken, binnengekomen via de landelijke Natuur en Milieufederaties, voor
Wind op Land ter grootte van € 8.360,= gerealiseerd en was de indexatie van de budgetsubsidie over
2017 iets hoger (€ 1.200,=).
De extra inzet voor werving van baten van particulieren was bijna € 4.000,= hoger met name vanwege
extra groei van het ledenaantal. Daardoor is iets minder inzet geweest ter verkrijging van donaties van
bedrijven, zodat deze met ruim € 1.000,= is gedaald.
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De baten van loterijorganisaties is toegenomen met € 9.520,= omdat werkzaamheden zijn verricht die
ook ten gunste waren van de overige milieufederaties, waardoor aanspraak kon worden gemaakt op een
groter aandeel van de loterijgelden.
De baten van andere organisaties zonder winststreven is vooral veroorzaakt door een bijdrage van de
Woonbond voor Stook je Rijk 2017.
Tenslotte zijn in 2017 meer opdrachten verstrekt aan de GNMF. Het betrof met name opdrachten voor
realisaties windturbines en een opdracht voor natuurcompensatie. In 2017 zijn geen werkzaamheden
uitgevoerd waarin risico werd genomen, omdat in alle opdrachten het uurtarief volledig werd gedekt.
Hierdoor is geen aanspraak gemaakt op de reserve strategische projecten.
Lasten
De totale lasten waren ruim € 4.600,= lager dan begroot.
De personeelskosten zijn bijna € 23.000 hoger dan begroot, terwijl het aantal fte (begroot 7,4)
overeenkomt met het werkelijke aantal fte (7,3). De verhoging van de kosten zijn vooral veroorzaakt door
extra pensioenlasten van € 5.500,= (niet meer gecompenseerd vanuit de voorziening van
pensioenlasten) en de externe kosten die bijna € 14.000,= hoger zijn dan begroot als gevolg van inhuur
verplichte advisering voor de nieuwe pensioenvoorzieningen, advertentiekosten vacatures directeur en
communicatiemedewerker en inhuur juridisch advies inzake personeelsaangelegenheden.
De kosten voor activiteiten projecten waren bijna € 18.400,= lager dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt
door lagere kosten voor Stook je Rijk 2017. Als gevolg van een lagere subsidie van het Rijk is ook in de
kosten gesneden ter grootte van € 13.000,=. Ook waren de activiteitenkosten voor Geef om Gelderland
ongeveer € 5.000,= lager, omdat er geen grote actie in 2017 heeft plaatsgevonden.
Tenslotte zijn voor bijna alle overige lasten per saldo de kosten lager uitgevallen dan begroot. Alleen
automatisering is toegenomen als gevolg van eenmalige kosten voor omzetten van de financiële
administratie van Afas-Profit naar Exact-Online en omzetting van onze interne server naar Office 365.

Kosten beheer en administratie
De GNMF hanteert als norm dat de kosten voor beheer en administratie niet uitstijgen boven de 30% en
streeft naar een beperking tot 20%. In 2017 waren de kosten voor beheer en administratie 16,7% van de
totale kosten.
Voor een nadere specificatie zie toelichting jaarrekening 2017.

Onder de kosten voor beheer en administratie (B&A) vallen:


de personeelskosten die zijn gemaakt en verantwoord ten behoeve van management,
relatie/adresbeheer, personeelszaken, financiële administratie, coördinatie secretariaat,
klachtenafhandeling en algemene acquisitie;
 alle accountants- en administratiekosten, afschrijvingskosten, inclusief de afschrijvingskosten voor de
automatisering, de bestuurskosten, kosten relatiebeheer, assurantiën en voorziening dubieuze
debiteuren worden geheel aan B&A toebedeeld;
 de communicatiekosten worden zover deze geen relatie hebben met de doelstelling of werving
volledig aan B&A toebedeeld.
De verdeling van de aan de doelstelling A, B en C en werving toe te rekenen kosten (personeelskosten,
huisvestingskosten etc.) vindt plaats op basis van de verhouding van de gerealiseerde uren per doelstelling
versus totale gerealiseerde uren. De projectkostenverdeling vindt plaats op basis van de werkelijk
verantwoorde projectkosten per doelstelling.
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Onder wervingskosten vallen de materiaalkosten (of gedeelten ervan) die expliciet gemaakt zijn voor
werving van leden, lidorganisaties en donateurs en een inschatting van de gemaakte uren.

Berekening gemiddeld uurtarief 2017
Het gemiddelde uurtarief van de GNMF in 2017 bedroeg € 87,19 (in 2016: € 78,46). Het uurtarief is
berekend op basis van:
- de salariskosten, sociale lasten en pensioenpremie (gemiddeld per declarabel uur € 51,47 (in 2016
was dit € 50,27). Per fte (40 uur) is gerekend met 1.450 declarabele uren per jaar;
- ophoging met alle overige personeelskosten (die niet onder de declarabele uren vallen) per
declarabel uur € 23,54 (in 2016 was dit € 15,65);
- de overige kosten (huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten etc.) per declarabel uur bedroegen
€ 12,18 (in 2016 was dit € 12,54).
Het uurtarief van € 87,19 is in de tabel “werkelijke totale kosten verdeeld naar doelstelling” uit bijlage 4 te
herleiden door de totale kosten minus de activiteiten (€ 662.322,=) te delen door het aantal gerealiseerde
declarabele uren uit dezelfde tabel (7.596 uren).
In de begroting was uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 92,=. Met name omdat meer
declarabele uren zijn gemaakt dan begroot. Het uurtarief is ten opzichte van 2016 hoger, maar dat wordt
vooral veroorzaakt door het feit dat in 2016 het aantal declarabele uren (8.364) veel hoger lag. Oftewel er
zijn in 2017 verhoudingsgewijs meer niet-declarabele uren gemaakt.

Beleggingsbeleid GNMF
De reserves van de GNMF worden niet aangewend voor belegging in effecten, zoals aandelen en
obligaties. In 2017 zijn de aanwezige liquide middelen verspreid over een tweetal banken.

Risicoparagraaf
Sinds enkele jaren is de GNMF steeds meer ondernemend bezig. Dit betekent dat onze afhankelijkheid
van een provinciale (budget)subsidie of andere overheidssubsidies steeds minder wordt, omdat we erin
slagen andere inkomstenbronnen te genereren. Zo bedroeg in 2010 de budgetsubsidie nog ruim 47% van
de totale inkomsten; in 2017 bedroeg dit minder dan 33%. Dit vergt wel flinke inspanningen. Zo heeft de
GNMF de nodige opdrachten geworven, maar deze opdrachten moeten wel passen binnen de
doelstelling van de GNMF. De acquisitie van nieuwe projecten vormt een belangrijke opgave. Omdat
acquisitie soms een flinke inspanning vergt, kan in enig jaar de portefeuille onvoldoende gevuld zijn. Voor
2018 is dit risico relatief gering, omdat van de totale uitgaven over 2018 in het begin van het jaar al ruim
80% is gedekt met inkomsten.
Naast kortlopende opdrachten is het van belang dat er ook langlopende opdrachten worden
geacquireerd. Dit zorgt voor een meer stabiele continuïteit. Omdat de GNMF graag vernieuwend op
gebied van natuur, milieu en klimaat wil opereren, acquireert zij ook bijbehorende opdrachten. Hier is
echter een risico aan verbonden, omdat soms 100% financiering pas beschikbaar is als een project ook
daadwerkelijk wordt of is gerealiseerd. Om dit risico te minimaliseren wil de GNMF slechts beperkt
risicovol participeren. Het betreft dan projecten waarvoor de GNMF werkzaamheden verricht en een lager
uurtarief voorfinanciert via een bestemmingsreserve strategische projecten. Mocht uiteindelijk een project
geen doorgang vinden dan heeft de GNMF de mogelijkheid om het tekort via deze reserve te dekken. Om
deze bestemmingsreserve weer aan te vullen zal bij risicovolle projecten een opslag op het uurtarief
worden meegenomen. Daarnaast zal de GNMF alleen risicovol participeren met haar eigen uurtarief en
niet in kosten van anderen. Ook zal de GNMF niet participeren in projecten waarin zij aansprakelijk kan
worden gesteld voor extra kosten bij niet doorgaan van een project. Zo is en blijft het risico voor de
GNMF beheersbaar. Mocht de bestemmingsreserve strategische projecten opdrogen, dan zal eerst een
discussie plaatsvinden of en zo ja op welke wijze deze bestemmingsreserve zal worden aangevuld.
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De budgetsubsidie van de provincie Gelderland vormt ongeveer een derde deel van de totale jaarlijkse
exploitatie. Deze subsidie is gegarandeerd tot en met 2020. Met deze subsidie kunnen wij onder andere
onze rol als ‘luis in de pels’ onafhankelijk vervullen. Bij het deels of geheel wegvallen van deze subsidie
na 2020 ontstaat het risico dat de onafhankelijke positie van de GNMF in gevaar komt.
De werving van nieuwe leden, lid-organisaties en bedrijfsvrienden kan tegenvallen. Ook kunnen
bestaande leden en lid-organisaties hun contributie of bedrijfsvrienden hun jaarlijkse donatie opzeggen.
Vandaar dat wij per saldo slechts een bescheiden groei hebben ingecalculeerd. In 2015 is de relatie met
de Nationale Postcode Loterij (NPL) geëvalueerd. Gelukkig is besloten voor een verlenging van de
toekenning voor de komende vijf jaar. Mocht als gevolg van wijzigingen in de inkomsten van de NPL en
dientengevolge het bijdragenbeleid van de NPL veranderen, dan is dit een risico.
Binnen de twaalf Natuur en Milieufederaties (NMF) is onderling een Participantenovereenkomst
afgesloten. Deze participantenovereenkomst is bedoeld om een eventueel wegvallen van NPL-gelden op
te vangen. Bij wegvallen gaan de federaties zelf bijdragen aan de NMF. Voorlopig is deze bijdrage op nul
euro gesteld en zolang een bijdrage wordt ontvangen van de NPL zal dit ook zo blijven. Maar in de
toekomst kan dit leiden tot onverwachte kosten voor de GNMF.
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Jaarrekening 2017
Gelderse Natuur
en Milieufederatie
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na voorstel resultaatbestemming)
in euro’s

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2017
Ref.

€

€

31-12-2016
€

€

1

Verbouwing
Inventaris

853

1.879

1.462

3.190
2.315

5.069

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal

2

3

158.556

98.892
158.556

98.892

521.361

538.354

682.232

642.315
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PASSIVA

31-12-2017
€

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

€

31-12-2016
€

€

Ref.

4

443.248

432.963

provinciale budgetsubsidie

5

10.132

13.623

Bestemmingsreserve

6

85.440

85.440

Egalisatiereserve

538.820

532.026

Kortlopende schulden
Crediteuren

45.814

25.733

7

17.106

2.857

verzekeringen

8

24.242

19.320

Reservering vakantiegeld

9

20.112

19.554

Reservering vakantiedagen

10

15.351

14.331

Overige schulden

11

20.786

28.494

Vooruitontvangen subsidies
en projectbijdragen
Belastingen en premies sociale

Totaal

143.412

110.289

682.232

642.315
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
in euro's

Ref.

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2017

2017

2016

€

€

€

€

€

€

Baten
Baten van particulieren

12

13.972

10.000

10.810

30.100

31.280

33.150

134.420

124.900

135.340

13

331.941

342.850

340.453

14

65.393

60.345

68.901

Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties*
Baten van subsidies
van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten

575.826

569.375

588.654

Baten als tegenprestatie voor levering
van producten en/of diensten
Overige baten

177.313
15

1.244

161.605

142.350

2.500

798

Som van de baten

754.383

733.480

731.802

Te transporteren

754.383

733.480

731.802

*In 2017 is 94,6% van alle toekenningen aan de Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de Nationale
Postcode Loterij.
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Ref.

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2017

2017

2016

€

€

Transport

€

€

754.383

€

€

733.480

731.802

Lasten

Besteed aan doelstellingen

16

Doelstelling A: GNMF voor een
mooi Gelderland

185.183

187.900

213.511

239.386

244.390

239.638

181.687

192.820

187.855

Doelstelling B: GNMF voor een
duurzaam Gelderland
Doelstelling C: samenwerken aan
het netwerk

606.257

625.110

641.005

17.416

10.640

13.548

Kosten beheer en administratie

124.708

117.250

115.242

Som van de lasten

748.382

753.000

769.794

Wervingskosten

6.001

Saldo voor financiële baten en lasten

-/-

793

Saldo financiële baten en lasten

6.794

Saldo van baten en lasten

19.520

-/-

37.992

2.500
-/-

17.020

2.748
-/-

35.244

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- egalisatie-reserve budgetsubsidie
- bestemmingsreserve strategische projecten
- continuïteitsreserve

3.491
-/-

-

3.491

-/-

9.020

-

-/-

10.500

6.794
6.794

-/-

25.751
-/-

25.751
-

2.500

-/-

35.244

17.020

-/-

35.244
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KASSTROOMOVERZICHT
2017
€

2016

€

€

€

6.794

-/-

35.244

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

2.754

Mutatie voorzieningen

3.209

-

-/-

5.500

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (ex. banken)

-/-

59.664

96.736

33.123

-/-

50.793

-/-

26.541

45.943

-/-

16.993

8.407

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutatie geldmiddelen

-/-

-/-

878

16.993

7.529

538.354

530.825

16.993

7.529

521.361

538.354

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

-/-
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie bestaan voornamelijk uit:




het beïnvloeden van het beleid op het gebied van natuurbehoud, landschapsbescherming en
milieubeheer in Gelderland;
het overdragen van expertise van de vereniging aan lokale en regionale organisaties;
als eerste aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met een
vraag op het gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie is gevestigd te Arnhem op Jansbuitensingel 14, 6811 AB
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41046129.
Foutherstel
In 2017 is sprake van een herstel van een materiële fout met betrekking tot de voorziening reservering
pensioenpremies die in de jaarrekening 2016 is opgenomen voor een bedrag van € 37.464. Dit herstel
heeft geleid tot een hogere waarde van de continuïteitsreserve en heeft primair invloed op de stand van
de continuïteitsreserve per 1 januari 2017.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Verslaggevingperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen
met het kalenderjaar.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen/ Verslaggeving volgens CBF-Keurmerk
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in
relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Deze inrichting is tevens één van de
voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-Keur. Dit is een keurmerk dat door het Centraal Bureau
Fondsenwerving wordt verleend aan fondsenwervende instellingen die voldoen aan de gestelde eisen,
vastgelegd in het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties d.d. 29 november 2017. In 2002
heeft de vereniging dit keurmerk verworven en na een tussentijdse hertoetsing in 2015 is gebleken dat de
vereniging nog immer voldoet aan de gestelde keurmerk-criteria.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
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afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen voor
meerdere jaren. Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur/de directie een besluit ter zake
heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger, waardoor een in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt op de balans als schuld
verantwoord en gelijktijdig wordt de last verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid
van de bepaling.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening
wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.
In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte gebruiksduur bepaalde
afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een
percentage van deze verkrijgingsprijs.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rente methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De geamortiseerde
kostprijs is gelijk aan de nominale waarde als er geen sprake is van transactiekosten en (dis)agio.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan,
voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen in
geval van (tijdelijke) tegenvallende inkomsten.
Egalisatiereserve provinciale budgetsubsidie
Een egalisatiereserve is een reserve die wordt gevormd uit exploitatieoverschotten die zijn toe te rekenen
aan ontvangen provinciale budgetsubsidiemiddelen. Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de
werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, komt ten gunste of ten laste van
de egalisatiereserve. De hoogte van de egalisatiereserve mag maximaal tien procent van het verstrekt
provinciaal budgetsubsidiebedrag voor het betreffende boekjaar zijn.
Bestemmingsreserve strategische projecten
De beperkte bestedingsmogelijkheid van bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald, en betreft
geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. De bestemmingsreserve strategische
projecten is bedoeld voor (co)financiering van projecten die niet of onvoldoende gedekt zijn door
subsidie- of projectinkomsten, maar die wel van belang zijn voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie
en waarin de Gelderse Natuur en Milieufederatie risico neemt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten van particulieren en bedrijven
Deze inkomsten betreffen donaties en contributies van particulieren en bedrijven (waaronder
bedrijfsvrienden) en worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Baten van loterijorganisaties
Deze inkomsten betreffen de door de “Stichting De Provinciale Milieufederaties” toegezegde jaarlijkse
bijdrage van de Nederlandse Postcodeloterij en de extra projectbijdragen, gefinancierd via de
Nederlandse Postcodeloterij.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Onder de baten uit van andere organisaties zonder winststreven zijn de bijdragen van de lidorganisaties
en donaties van terrein beherende organisaties verantwoord alsmede bijdragen overige organisaties
zonder winststreven.
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Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Onder deze baten zijn de bijdragen opgenomen, voorkomend uit opdrachten van overheden en bedrijven,
waarvoor diensten worden geleverd en waarover BTW wordt afgedragen.
Besteed aan doelstelling en projectverplichtingen
De projectverplichtingen in het kader van de doelstellingen worden voor de gehele looptijd als besteding
verantwoord in het jaar waarin het projectbesluit is genomen en het toegezegde actieresultaat tot
verplichting leidt.
De overige bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan de vereniging is
geleverd.
Kosten eigen fondsenwerving
In de kosten eigen fondsenwerving zijn inbegrepen alle kosten die gemaakt zijn om de totale baten uit
eigen fondsenwerving te verwerven, te weten de directe verwervingskosten en de met de fondsenwerving
verband houdende uitvoeringskosten eigen organisatie.
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenlasten
De vereniging hanteert voor haar medewerkers, die al voor 1 januari 2017 in dienst zijn, een toegezegde
pensioenregeling, waarbij de pensioenuitkeringen zijn gebaseerd op middelloon (Comfort Pensioen).
Voor medewerkers, die na deze datum in dienst zijn gekomen hanteert de Vereniging een
pensioenregeling op basis van beschikbare premie (Bewust Pensioen). Beide pensioenregelingen zijn
ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Beide regelingen zijn afgesloten voor de periode tot en met
2021. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord.
Rentelasten en rentebaten
De rentelasten en rentebaten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Rentelasten en rentebaten worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(in euro's)
ACTIVA
Vaste activa
1. Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering
De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven:
Bedrijfs-

Overige vaste

gebouwen

bedrijfs-

en -terreinen

middelen

€

€

Totaal

€

1 januari 2017
Aanschafwaarde

35.308

37.279

72.587

Cumulatieve afschrijvingen

33.429

34.089

67.518

1.879

3.190

5.069

Investeringen

-

-

-

Desinvesteringen

-

-

-

1.026

1.728

2.754

-

-

-

Boekwaarde
Mutatie in boekjaar

Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen

Saldo

-/-

1.026

-/-

1.728

-/-

2.754

31 december 2017
Aanschafwaarde

35.308

37.279

72.587

Cumulatieve afschrijvingen

34.455

35.817

70.272

853

1.462

2.315

Boekwaarde
Afschrijvingspercentage

10% - 20%

20% - 33%
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

141.815

93.403

12.857

2.060

493

-

2. Vorderingen
Overige vorderingen
Afrekening subsidies en projecten
Vooruitbetaalde abonnementen, contributies, verzekeringen
Ziekengeld
Rente
Diversen

3. Liquide middelen
ASN Bank

793

2.748

2.598

681

158.556

98.892

429.097

427.117

91.927

111.044

Triodos Bank

53

-

PayPal

33

-

251

194

ING Bank

Kas

521.361

538.354
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Reserves en fondsen
4. Continuïteitsreserve

432.963

Stand per 1 januari

404.992

Voorstel resultaatbestemming inzake
continuïteitsreserve

6.794

Voorstel resultaatbestemming inzake
egalisatiereserve budgetsubsidie

3.491

25.751

-

37.464

Foutherstel inzake pensioenvoorziening

Stand per 31 december

-/-

443.248

35.244

432.963

Sinds het jaar 2000 is het systeem van exploitatiesubsidie omgezet in budgetsubsidie. De
budgetfinanciering biedt de mogelijkheid tot “eigen reservevorming”. Deze reserve is noodzakelijk om de
continuïteit van de organisatie te waarborgen. Uitgangspunt is een continuïteitsreserve van minimaal 50%
van de jaaromzet. Per 31 december 2017 bedraagt dit percentage 58,8%. Er is geen noodzaak dit
percentage verder te laten stijgen.
5. Egalisatiereserve

Saldo per 1 januari

13.623

Egalisatiereserve budgetsubsidie

-/-

3.491
10.132

Saldo per 31 december

39.374
-/-

25.751
13.623

Een egalisatiereserve is een reserve die wordt gevormd uit exploitatieoverschotten die zijn toe te rekenen
aan ontvangen provinciale budgetsubsidiemiddelen. Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de
werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie in een kalenderjaar werd verleend, komt ten
gunste of laste van de egalisatiereserve. Deze reserve is sinds boekjaar 2014 ingesteld. De hoogte van
de egalisatiereserve mag maximaal tien procent van het verstrekt provinciaal budgetsubsidiebedrag voor
het betreffende boekjaar bedragen.
Per 31 december 2017 bedraagt dit percentage 4,2%.
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6. Bestemmingsreserve: strategische projecten
Saldo per 1 januari
Strategische reserve

Saldo per 31 december

85.440

85.440

-

-

85.440

85.440

Deze reserve is bedoeld voor (co)financiering van projecten waarvoor de Gelderse Natuur en
Milieufederatie risico neemt. Nu na het project ‘WindPower’ vaker projecten risicodragend zullen worden
uitgevoerd, is het noodzakelijk om bij tegenvallers binnen deze projecten een reservering op te nemen.
Het bedrag dat nu in deze reservering is opgenomen is gelijk aan het risico dat in het project 'WindPower'
werd genomen. In het verleden werd dit gefinancierd uit het vrij besteedbaar budget NPL, maar dit is
geen wenselijke situatie.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
Het exploitatieresultaat over 2017 vertoont een overschot van € 6.794. Een bedrag van € 3.491,= wordt
onttrokken aan de egalisatiereserve budgetsubsidie en toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het
exploitatieresultaat van € 6.794,= zal worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Aan de ALV zal
worden voorgesteld hiermee in te stemmen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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Kortlopende schulden
7. Vooruit ontvangen subsidies en projectbijdragen

Vooruitontvangen projectsubsidies en projectbijdragen

17.106

2.857

De post vooruit ontvangen subsidies en projectbijdragen betreft ontvangen bedragen voor
werkzaamheden van projecten waarvan de uitvoering doorloopt naar het volgende boekjaar.

8. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting

9. Reservering vakantiegeld
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar

Saldo per 31 december

13.612

12.715

10.630

6.605

24.242

19.320

19.554

16.676

558

2.878

20.112

19.554

Het betreft hier het saldo van de opgebouwde vakantierechten ultimo van het lopende boekjaar, dat in
mei van het komende boekjaar wordt uitgekeerd.
10. Reservering vakantiedagen
Saldo per 1 januari
Mutatie boekjaar
Saldo per 31 december

14.331

13.033

1.020

1.298

15.351

14.331
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11. Overige schulden
Accountantskosten

10.406

10.914

Diverse kosten projecten

7.465

16.000

Diversen (o.a. schulden personeel)

2.915

1.579

20.786

28.494

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen
Met ingang van 15 mei 1987 huurt de Vereniging bedrijfsruimte op de locatie Jansbuitensingel 14 te
Arnhem. De looptijd van het huurcontract is per 1 januari 2016 verlengd tot en met 31 december 2021
met nog eens een optie tot verlenging van eenmaal maal vijf jaar. De huur bedraagt vanaf 2017
€ 27.060,= per jaar, waarvan een bedrag van € 12.600,= wordt doorbelast aan het IVN. Jaarlijks vindt
indexering plaats op basis van wijzigingen van het maandprijsindexcijfer dat door het CBS wordt
vastgesteld. Per 1 januari 2018 heeft geen indexering plaatsgevonden.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
(in euro's)
Baten

12. Baten van particulieren
Contributies leden
Giften en donaties

9.576

8.020

4.396

2.790

13.972

10.810

13. Baten van subsidies van overheden

Budgetsubsidie Provincie
Gelderland

244.060

240.453

12.770

20.000

75.111

80.000

331.941

340.453

Projectsubsidie Provincie
Gelderland
Projectsubsidies Ministerie
Economische Zaken

De budgetsubsidie Provincie Gelderland betreft een structurele subsidie over de periode 2017-2020. De
projectsubsidie Provincie Gelderland betreft een structurele subsidie over de periode 2017-2019. De
projectsubsidies van het Ministerie van Economische Zaken betreffen eenmalige subsidies.
14. Baten van organisaties zonder winststreven
Contributie lidorganisaties

3.928

4.211

Bijdrage terreinbeheerders

48.720

48.720

Overige

12.745

15.970

65.393

68.901

15. Overige baten
Incidentele baten

305

Verschil afrekening projecten voorgaande boekjaren
Diversen

939
1.244

1.509
-/-

711
798
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Lasten

Projectkosten

Directe projectkosten

86.059

113.555

Hieronder zijn begrepen de direct aan de projecten toegerekende kosten.

Uitvoeringskosten
Personeelskosten

571.427

551.341

Professionalisering

3.947

4.353

Huisvestingskosten

27.014

27.571

Kantoorkosten

27.072

31.089

Algemene kosten

8.345

7.995

Afschrijvingen

1.026

1.026

Automatisering

10.778

6.400

Communicatie

12.715

26.464

662.323

656.239

748.382

769.794

Totaal lasten
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16. Specificatie en verdeling uitvoeringskosten naar bestemming/beschikbaar voor doelstelling
Doelstelling
Kosten

Wervings-

Beheer &

Totaal

Begroot

Totaal

A

B

C

kosten

Administratie

2017

2017

2016

€

€

€

€

€

€

€

€

Aankoop en verwervingen
(projectkosten)

9.252

51.569

15.155

10.083

-

86.059

104.450

113.555

Publiciteit, communicatie en
professionalisering

3.309

3.533

3.132

1.420

5.267

16.661

21.600

30.818

157.773

168.432

149.343

5.405

90.473

571.426

548.800

551.341

Huisvestingskosten

7.433

7.935

7.036

255

4.355

27.014

27.800

27.571

Kantoor- en algemene kosten

4.926

5.258

4.662

169

20.401

35.416

38.350

39.084

Automatiseringskosten

2.490

2.659

2.357

85

3.187

10.778

9.500

6.400

-

-

-

-

1.026

1.026

2.500

1.026

185.183

239.386

181.687

17.416

124.708

748.382

753.000

769.795

Personeelskosten

Afschrijving en rente

Totaal

De kosten voor de doelstellingen bedragen in 2017: € 606.257,=. De kosten voor Beheer en Administratie
bedragen € 124.708,=. Ten opzichte van de totale kosten ad € 748.382,= bedraagt dit 16,7%.

- doelstelling A: € 185.183,= (24,7%)
- doelstelling B: € 239.386,= (32,0%)
- doelstelling C: € 181.687,= (24,3%)
- wervingskosten: € 17.416,= (2,3%)
Onder de kosten voor beheer en administratie (B&A) vallen:


de personeelskosten die zijn gemaakt en verantwoord ten behoeve van management,
relatie/adresbeheer, personeelszaken, financiële administratie, coördinatie secretariaat,
klachtenafhandeling en algemene acquisitie;
 alle accountants- en administratiekosten, afschrijvingskosten, inclusief de afschrijvingskosten voor de
automatisering, de bestuurskosten, kosten relatiebeheer, assurantiën en voorziening dubieuze
debiteuren worden geheel aan B&A toebedeeld;
 de communicatiekosten worden zover deze geen relatie hebben met de doelstelling of werving
volledig aan B&A toebedeeld.
De verdeling van de aan de doelstelling A, B en C en werving toe te rekenen kosten (personeelskosten,
huisvestingskosten etc.) vindt plaats op basis van de verhouding van de gerealiseerde uren per
doelstelling versus totale gerealiseerde uren. De projectkostenverdeling vindt plaats op basis van de
werkelijk verantwoorde projectkosten per doelstelling.
Wervingskosten
Onder wervingskosten vallen de materiaalkosten (of gedeelten ervan) die expliciet gemaakt zijn voor
werving van leden, lid-organisaties en donateurs en een inschatting van de gemaakte uren.
Het huidige percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving
bedraagt 17,9% (€ 17.421,= / € 97.470,=). De GNMF heeft als beleid dit percentage onder de 25% te
houden.
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Personeelskosten
Salarissen

385.996

386.296

Sociale lasten

65.633

63.866

Ziekengeldverzekering en Arbodienst

13.313

12.004

Pensioenpremie

80.733

70.573

Reis- en verblijfkosten

10.178

11.481

1.401

1.901

575

-

14.748

5.221

571.427

551.341

Kantinekosten
Ziekengelduitkering
Diversen

-/-

In 2017 waren in totaal 13 personen werkzaam voor de Vereniging fte (40 uur): 7,3 (2016: 7,4 fte).
In het verslagjaar 2017 was geen sprake van langdurige ziektegevallen; wel was sprake van regelmatige
uitval van één werknemer, waardoor het percentage ziekteverzuim over 2017 is toegenomen ten opzichte
van 2016. Het percentage ziekteverzuim bedroeg 4,7% (in 2016 was dit 1,6%).
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Vereniging Gelderse
Natuur en Milieufederatie van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie is € 181.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionarissen
Naam

V. Vintges
directeur

Functie
Duur dienstverband in 2017

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,84

Gewezen topfunctionaris?

nee
echte

Echte of fictieve dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

€

152.040

€

55.838

Bezoldiging
Beloning

-

Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€

16.508

Subtotaal

€

72.347
-

Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging (2017)

€

72.347
n.v.t.

Motivering indien overschrijding:
Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12
0,84

Omvang dienstverband in 2016 (in fte)
Bezoldiging 2016
Beloning

€

Belastbare onkostenvergoedingen

54.768
-

Beloningen betaalbaar op termijn

€

15.443

Totaal bezoldiging (2016)

€

70.211

Individueel WNT-maximum 2016

€

150.360
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2017

2016

€

€

3.947

4.353

14.460

14.796

Energiekosten

3.278

2.830

Inrichting, onderhoud en diversen

3.669

4.860

Schoonmaakkosten

5.607

5.085

27.014

27.571

Accountantskosten

9.293

10.467

Advieskosten opstellen jaarrekening

3.025

3.025

Loonadministratiekosten

1.833

1.742

Telefoon

3.980

4.267

938

972

Abonnementen en contributies

3.590

2.406

Porti

2.115

1.516

Drukwerk

2.115

6.256

182

438

27.072

31.089

Assuranties

1.609

1.618

Bestuurskosten, inclusief ALV

5.885

4.848

Diversen

262

1.103

Bankkosten

588

425

8.345

7.995

Professionalisering
Trainingen en begeleiding personeel

Huisvestingskosten
Huur

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden

Overige advieskosten

Algemene kosten
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2017

2016

€

€

1.026

1.026

-

-

1.026

1.026

Kosten automatisering

9.050

4.217

Afschrijving computers etc.

1.728

2.183

10.778

6.400

12.715

26.464

Afschrijvingen
Verbouwing
Inventaris

Automatiseringskosten

Communicatie
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Arnhem, 27 maart 2018
Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie
Namens het bestuur

D.H. van Uitert

H.J. Brons

(voorzitter)

(secretaris)

A. van Rootselaar

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

(penningmeester)

(vicevoorzitter)

W. Eckhardt

mevr. Y. Kleefkens

D.C. Kuipers

mevr. J.G. van Arkel
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging Gelderse Natuur en
Milieufederatie te Arnhem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op bladzijde 48 tot en met 76
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie per 31 december
2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn 650 van de Raad
voor de Jaarverslaggeving “Fondsenwervende instellingen”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017 met een balanstotaal van € 682.232;
2. de staat van baten en lasten over 2017 met een positief saldo van € 6.794; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
-

het bestuursverslag;
het inhoudelijke verslag;
het financieel jaarverslag 2017;
de overige gegevens; en
bijlagen 1 tot en met 6.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met
Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving “Fondsenwervende
instellingen”.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 van de
Raad voor de Jaarverslaggeving “Fondsenwervende instellingen”. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is
opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.
Cuijk, 27 maart 2018
FreshFinance

w.g. drs. J.W.M. Peeters RA
Bijlagen
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van
Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie te Arnhem
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze
bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader
uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
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er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Verantwoording bijdrage fonds provinciale milieufederaties
A. Bijdrage aan federaties 2017 ad € 118.000,= (vrij te besteden)
Ten behoeve van besteding inzake:

in €

Gebiedsregie Hattemerpoort

3.562

Microplanologie m.b.v. beginspraak

5.763

Nacht van de Nacht

474

Aanpak zwerfafval

3.195

Landbouw en Natuur

2.049

Gelders Energie Akkoord

3.231

Windpark Nijmegen-Betuwe

9.308

Stook je rijk 2017

11.559

Werving en binding burgers en bedrijven

4.238

NLO en Oogstfeest

1.061

Samenwerkingsoverleggen NMF

19.497

Beroepsprocedures

12.662

Acquisitie-uren en implementatie CRM

27.517

Voorbereiding energie-uitvoeringsprojecten

15.856

Windpark Arnhem-Koningspley

130

Windpark Beuningen

256

Windpark Park15

296

Gelders Model Windontwikkeling

201

120.855

Totaal
Tekort
Reguliere bijdrage

-/-

2.855
118.000
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Bijlage 2: Overzicht ontvangsten 2017 van Stichting De Natuur en Milieufederaties

Projectnummer / referentie

Daadwerkelijk

Projectnaam

ontvangen in 2017
( in euro's)
500

2017257

GNMF; mailing NvdN

2017171

GNMF; voorschot PR1604 Milieustudie WOL

2.800

2017129

GNMF; PR1510 CRM 40u

3.200

2017121

GNMF; afr PR1607 DD

2017082

GNMF uren DB 2016 80u

2017090

GNMF jaarlijkse bijdrage 2017

2017056

GNMF; Afr PR 1605 Energie Servicepunten

Totaal

700
6.400
118.000
2.920

134.520
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Bijlage 3: Aanwending structurele budgetsubsidie provincie Gelderland
Voor het jaar 2017 bedroeg de budgetsubsidie € 244.060,=.
De Vereniging heeft naar de Provincie toe een inspanningsverplichting dat de budgetsubsidie niet meer
bedraagt dan 40% van de totale exploitatielasten. In het verslagjaar 2017 bedroeg dit percentage 32,6%.
Uitgedrukt in een percentage van de totale exploitatiebaten bedraagt de budgetsubsidie 32,4%.
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Totaal

Totaal

Duurzaam Gelderland

Mooi Gelderland

Overzicht 2017: werkelijke
kosten

Samenwerken aan het netwerk

Bijlage 4: Werkelijke totale kosten verdeeld naar doelstelling

uren
budgetsubsidie (in uren)

575,5

1068,7

1067,7

2711,9

overige (in uren)

1926,0

1601,8

1356,3

4884,1

totaal uren

2501,5

2670,5

2424,0

7596,0

budgetsubsidie uren (in €)

51.937

98.393

87.885

238.215

overige uren (in €)

162.673

144.281

117.154

424.107

totaal uren (in €)

214.610

242.674

205.038

662.322

-

-

9.336

9.336

overige activiteiten (in €)

9.252

51.569

15.902

76.723

totaal activiteiten (in €)

9.252

51.569

25.238

86.059

51.937

98.393

97.220

247.551

overige (in €)

171.925

195.850

133.056

500.831

totaal (in €)

223.862

294.243

230.276

748.382

activiteiten
budgetsubsidie activiteiten (in €)

totaal (uren + activiteiten)
budgetsubsidie (in €)

748.382
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Bijlage 5: Werkelijke kosten budgetsubsidie

werkelijke kosten

werkelijke uren

begrote uren

werkelijke kosten

Aandeel Provincie Gelderland

werkelijke uren

begrote uren

begrote kosten

Totaal

begrote kosten

Overzicht 2017:
budgetsubsidie (begroot
uren/kosten en werkelijke
uren/kosten)

A. MOOI GELDERLAND
Speerpunt Kwaliteit Geldese Natuur
Gebiedsregie Hattemerpoort
Gebiedsregie Huissensche Waarden
Microplanologie m.b.v. beginspraak
Microplanologie Vitens

440

€

50.480

422,0

€

42.192

50

€

4.600

9,0

€

794

€

73.090

887,5

0

€

-

150

€

13.800

Natuurcompensatie

0

€

-

Natuur van onderop

125

€

12.500

Groene Autoriteit Compensatie

125

€

11.500

0

€

-

802

0

€

-

0

€

-

€

77.821

0

€

-

0

€

-

64,5

€

5.320

0

€

-

0

€

-

0

€

-

0

€

-

0,0

€

-

299

€

23.508

0

€

-

0

€

-

29

€

2.539

65

€

6.980

29

€

2.539

12.300

0

€

-

143,0

€

11.326

Speerpunt Mooi Landschap
Nacht van de Nacht

125

€

12.750

143,0

€

Ruimte voor de rivier / Deltaprogramma

150

€

Spiegelgroep Waalweelde

130

€

13.800

90,0

€

8.017

150

€

13.800

90,0

€

8.017

20.000

133,5

€

12.770

0

€

-

0,0

€

-

Aanpak zwerfafval

105

€

9.660

111,0

€

8.537

0

€

-

0,0

€

-

Mobiliteit, bedrijvigheid en vliegverkeer

200

Totaal Mooi Gelderland

2270

€

18.400

314,0

€

30.055

200

€

18.400

314,0

€

30.055

€

229.080

2502

€

223.862

540

€

50.680

576

€

51.937

118

€

11.512

B. DUURZAAM GELDERLAND
Speerpunt Gezonde Gelderse Landbouw en Voedsel
Agenda Vitaal Platteland/duurzame veehouderij
125
€

11.500

118

€

11.512

125

€

11.500

Landbouw en natuur

125

€

11.500

23

€

2.049

0

€

-

0

€

-

Duurzame landbouw van onderop

90

€

8.980

29

€

2.485

90

€

8.980

29

€

2.485

Actieplan weide- en akkervogels

100

€

9.900

52

€

4.550

100

€

9.900

52

€

4.550

402

€

37.000

457

€

42.774

Speerpunt Klimaat en Energie
Gelders Energie Akkoord

750

€

69.000

805

€

Energie-uitvoeringsprojecten Gelderland 685

€

63.020

Voorbereiding energie-uitvoeringsprojecten 0

€

-

Windpark Nijmegen-Betuwe

0

€

-

Windpark Arnhem-Koningspley

0

€

Windpark Beuningen

0

€

Windpark Park15

0

Windpark ENGIE
Gelders Model Windontwikkeling

78.543

0

€

-

0

€

-

0

€

-

178

€

15.856

0

€

-

0

€

-

274

€

27.337

0

€

-

0

€

-

-

67

€

5.974

0

€

-

0

€

-

-

132

€

11.880

0

€

-

0

€

-

€

-

45

€

3.409

0

€

-

0

€

-

0

€

-

2

€

134

0

€

-

0

€

-

0

€

-

104

€

13.326

0

€

-

0

€

-

Energieservicepunt - energie van onderop 100

€

9.700

71

€

6.373

70

€

6.940

71

€

6.373

Stook je rijk 2017

300

€

83.600

430

€

80.116

0

€

-

0

€

-

Bedrijven, energie en milieu

250

€

23.000

342

€

30.700

250

€

23.000

342

€

30.700

Totaal Duurzaam Gelderland

2525

€

290.200

2671

€

294.243

1037

€

97.320

1069

€

98.393
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werkelijke kosten

werkelijke uren

begrote uren

werkelijke kosten

Aandeel Provincie Gelderland

werkelijke uren

begrote uren

begrote kosten

Totaal

begrote kosten

Overzicht 2017:
budgetsubsidie (begroot
uren/kosten en werkelijke
uren/kosten)

C. SAMENWERKEN AAN HET NETWERK
Speerpunt Achterban en Burgers
Geef om Gelderland

250

€

28.000

117

€

9.129

0

€

-

0

€

-

Helpdesk en cursussen

275

€

26.800

245

€

21.807

275

€

Werving en binding burgers en bedrijven 675

€

69.600

562

€

52.205

250

€

26.800

245

€

21.807

23.000

250

€

18.754

350

€

40.000

398

€

39.415

Communicatie en Overleggen
Externe communicatie, seizoens- en nieuwsbrieven
350
€
Bestuurlijke overleggen

40.000

398

€

39.415

50

€

4.600

87

€

9.250

50

€

4.600

87

€

9.250

NLO en Oogstfeest

160

€

16.220

150

€

14.734

103

€

9.480

88

€

7.994

Samenwerkingsoverleggen NMF

195

€

17.900

435

€

42.374

0

€

-

0

€

-

Overig
Beroepsprocedures

100

€

12.200

115

€

12.662

0

€

-

0

€

-

Acquisitie-uren en implementatie CRM

200

€

18.400

316

€

28.702

0

€

-

0

€

-

Totaal Samenwerken aan het netwerk2255

€

233.720

2424

€

230.276

1028

€

103.880

1068

€

97.220

Totaal A+B+C

€

753.000

7596

€

748.382

2605

€

251.880

2712

€

247.551

7049
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Bijlage 6: Verantwoordingsverklaring vereniging Gelderse Natuur en
Milieufederatie
De bestuursleden van de Gelderse Natuur en Milieufederatie onderschrijven de volgende principes:
1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (het kritisch volgen van de organisatie en haar
resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ (vaststellen of goedkeuren van plannen) en
van de ‘uitvoering’.”
2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de
informatieverschaffing, beveiliging van informatie en de inname en verwerking van wensen, vragen
en klachten.
In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de Gelderse Natuur en
Milieufederatie invulling geeft aan deze principes.
Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering
Bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie is de uitvoering van het beleid gescheiden van de functie
‘besturen’ en ‘toezicht houden’. Statutair is bepaald: ‘Het bestuur is belast met het besturen van
vereniging’, in de zin van, het vaststellen van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. De
Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, heeft daarbij de taak de organisatie
en het bestuur te controleren.
De manier waarop deze scheiding plaatsvindt is vastgelegd in het besluit Beschrijving en besluit
scheiding tussen functie ‘toezicht houden’, ‘besturen’ en ‘ uitvoering’ bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie, vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 november 2009 en aangepast op 25 maart
2015 vanwege vragen van het CBF t.a.v. een helderder taakverdeling en vanwege de wijziging van de
GNMF van een stichting in een vereniging.
Statutair is bepaald: ‘Het bestuur is belast met het besturen van vereniging’, in de zin van, het vaststellen
van beleid en het toetsen en monitoren van de uitvoering. Hiervoor worden de bestuursvergaderingen in
november (werkplan en begroting) en in maart (jaarverslag en jaarrekening) gebruikt.
Het bestuur heeft daarnaast de taak om tussentijds het beleid te controleren. Dit gebeurt elk kwartaal (in
de vergaderingen in april, augustus/september, oktober en januari) aan de hand van kwartaalcijfers en
kwartaalevaluaties.
Over de taakverdeling tussen directie (uitvoering) en bestuur (besturen) zijn afspraken vastgelegd in het
directiestatuut, vastgesteld op 27 oktober 2005 en aangepast op 19 september 2014 aan de
verenigingsvorm.
Over de taakverdeling binnen het bestuur zijn afspraken vastgelegd in het bestuursbesluit Taakverdeling
c.q. verantwoordelijkheden van bestuur Gelderse Natuur en Milieufederatie, vastgesteld op 8 juli 2009 en
aangepast 25 maart 2015. Bij wijziging van de bestuurssamenstelling kan de taakverdeling bij
bestuursbesluit worden gewijzigd op basis van de deskundigheden van de afzonderlijke bestuursleden.
Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen
De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud,
landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie werkt voortdurend aan verbetering van de projectmatige aanpak
van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstelling van de
Gelderse Natuur en Milieufederatie.
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Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier plaats:
 De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
 Het bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin
onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn
vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt het werkplan en de begroting, al dan niet
aangepast, vast.
 Om te komen tot een verdere optimalisatie van de werkwijze van de organisatie worden in het
strategisch plan en het werkplan speerpunten benoemd waarin hoofdzaak de te besteden middelen
aan worden besteed (zie hiervoor het strategisch plan en het werkplan).
 De directie voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages, waarin de gerealiseerde cijfers
t.o.v. de begroting zichtbaar worden gemaakt.
 De directie informeert het bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting of verschuivingen
van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.
 De vereniging heeft haar financiële reserves grotendeels ondergebracht op een spaarrekening van
de ASN- en voor een klein gedeelte nog bij de ING-bank en heeft een betaalrekening bij de
Triodosbank. De vereniging heeft als beleid om deze reserves niet te beleggen.
 Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de daarover
gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd.
 Het bestuur stelt in samenwerking met de directie jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening op
conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. De accountant controleert deze en voorziet
de jaarrekening van een controle verklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan het bestuur
over de jaarlijkse accountantscontrole. De Algemene Ledenvergadering stelt, na de
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant gezien hebbend, het jaarverslag en de
jaarrekening, al dan niet aangepast, vast.
 Minimaal één keer in de vier jaar stelt het bestuur een Strategisch plan/notitie op. In dit Strategisch
plan/notitie benoemt de GNMF de speerpunten voor de komende jaren en de daarbij horende
richtinggevende doelstellingen. Deze legt ze voor advies voor aan de directie en medewerkers van
de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Vervolgens stelt de Algemene Ledenvergadering, de
adviezen gehoord hebbend, dit Strategische plan, al dan niet aangepast, vast.
 Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren om te komen tot een verdere optimalisatie van het
functioneren van het bestuur als geheel. Indien nodig voert de voorzitter individuele
functioneringsgesprekken met de individuele bestuursledenleden.
 De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. Als
referentiepunten hanteren we daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare goede
doelenorganisaties.
- Daarnaast werkt de Gelderse Natuur en Milieufederatie aan optimalisering van haar effectiviteit door:
- Structurele samenwerking met lokale organisaties, de afzonderlijke Natuur en Milieufederaties,
de (12 Provinciale) Natuur en Milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners.
- Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en verbeteringsprocessen met andere
provinciale instellingen, en Natuur en Milieufederaties.
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden
De Gelderse Natuur en Milieufederatie ondersteunt mensen, die zich actief inzetten voor hun eigen
leefomgeving, voor zover passend binnen de doelstelling van de GNMF. Zij vervult de functie van
vraagbaak, aanspreekpunt en coördinator van lokale activiteiten in Gelderland. Zij beschikt daarvoor over
een breed netwerk aan contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn.

Gerelateerd aan de doelstelling van de GNMF zijn belanghebbenden:
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1. Lokale organisaties en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Gelderland
2. Beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed uitoefenen op het
terrein van natuur, milieu en landschap in Gelderland
3. Samenwerkingspartners.
4. De GNMF zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en bedrijfsleven, maar wil
zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte informatievoorziening aan een breed publiek;
d.w.z. alle in natuur, milieu en landschap geïnteresseerde mensen.
De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de activiteiten van de Gelderse Natuur en
Milieufederatie te vergroten en de relatie met de belanghebbende te vergroten, waarbij beveiliging van
persoonsgegevens voldoet aan de Europese ‘General Data Protection Regulation’ die vanaf 25 mei 2018
in Nederland geldt. Concrete voorbeelden zijn:
 de vernieuwde website van de GNMF, waarmee op een heldere manier inzicht wordt gegeven in de
visie, taken en rollen van de GNMF, in haar activiteiten en die van haar collega-organisaties
 de digitale nieuwsbrief, waarmee geïnteresseerden actief worden geïnformeerd over actuele
ontwikkelingen en activiteiten.
 de invoering van het databeveiligingsbeleid, waaronder een gebruikersrichtlijn voor alle
medewerkers voor het veilig omgaan met persoonsgegevens. Medewerkers krijgen alleen toegang
tot gegevens waar zij uit hoofde van hun functie toegang tot moeten hebben. Met externe partijen
wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Een actuele privacyverklaring op de website geeft
inzicht in welke persoonsgegevens de GNMF opslaat, met welk doel en hoe deze in te zien of te
verwijderen zijn.
Het jaarverslag en de jaarrekening van de Gelderse Natuur en Milieufederatie zijn bij de organisatie op te
vragen of via de website www.gnmf.nl te downloaden.
Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of gevoerde
strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar onze website is daarvoor
een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op prijs gesteld en worden in de
reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering meegenomen.
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GNMF, als zij
het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake is van
inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten is in 2005 de Klachtenprocedure
Gelderse Natuur en Milieufederatie vastgesteld.
Doelstellingen van deze procedure zijn:
1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad naar de
aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken.
2. Ten behoeve van bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort en de
ernst van klachten om zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot aanbevelingen om werkprocessen of
de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.
De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie op te vragen of
via de website www.gnmf.nl te downloaden.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 december 2017
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Bijlage 7: Klachtenprocedure
Algemeen
Klachten zijn belangrijke signalen voor de GNMF. Personen (1) die contact opnemen zijn gemotiveerd om
ons iets te laten weten en doen moeite door te schrijven of te bellen. De GNMF kan met die informatie
zaken verbeteren, inhoudelijke discussie aanscherpen of weet wat er binnen de organisatie is
misgegaan.
Het is van belang dat de GNMF zorgvuldig omgaat met de klachten die haar bereiken.
Klachten dienen binnen 14 dagen afgehandeld te worden.
Doelstelling
1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de
servicegraad naar de donateurs, relaties en prospect te verhogen.
2. Ten behoeve van bestuur en /of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de
soort en de ernst van klachten en kunnen leiden tot aanbevelingen in de werkprocessen of
inhoudelijke koers.
Procedure
De ontvangst van de klacht
Een persoon kan op verschillende manieren zijn klacht bij de GNMF kenbaar maken. Zowel telefonisch
als schriftelijk/E-mail kunnen de klachten binnenkomen. Alle uitingen worden door de
directeur/communicatiemedewerker verzameld en in de administratie gezet. De
directeur/communicatiemedewerker bewaakt dat de klachten op tijd worden afgehandeld. De ontvangst
van telefonische en schriftelijke klachten verschilt en wordt op de volgende wijze afgehandeld.
Telefonisch
 Komt binnen bij de receptie
De receptie verbindt door naar de directeur of de medewerker communicatie. Deze noteert de klacht en
beantwoordt eenvoudige vragen direct. De directeur of communicatiemedewerker controleert of de klager
tevreden is met het gegeven antwoord of bevestigt dat de beller binnen 14 dagen een antwoord krijgt. Tot
slot wordt een samenvatting gemaakt van het gesprek en genoteerd in de administratie.
 Komt binnen via het doorkiesnummer van een GNMF medewerker of directeur.
De medewerker probeert direct de klacht te beantwoorden en controleert of de klager tevreden is met het
gegeven antwoord of bevestigt dat de beller binnen 14 dagen een antwoord krijgt. Via E-mail wordt het
resultaat terug gemeld aan de directeur of de medewerker communicatie, die het in de administratie
verwerkt.
Mocht er nog een vervolgactie nodig zijn dan wordt de procedure gevolgd van de schriftelijke klachten.
Schriftelijk (hieronder valt ook E-mail)
 gericht aan een persoon
 gericht aan de GNMF algemeen
Verwerken van een klacht
De directeur of de medewerker communicatie:
 Bewaakt dat de klacht binnen de gestelde termijn (14 dagen) wordt afgehandeld. Als de klacht niet
binnen twee weken kan worden afgehandeld krijgt de klager een ontvangstbevestiging
met informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop procedure, contactpersoon etc.)
 Handelt eenvoudige klachten zelf af.
 Zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt voor telefonische- of schriftelijke reactie.
 Zorgt ervoor dat bij schriftelijke afhandeling de brief verstuurd en opgeslagen wordt in contacthistorie
van de administratie.
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Registreert bij telefonische afhandeling de naam van de persoon die teruggebeld heeft en een korte
inhoud van gesprek.

Veel klachten van dezelfde soort
Als er iets verkeerd is gegaan bij een deel van het donateurs/relatiebestand, kan de GNMF anticiperen
door de donateurs/relatie te benaderen voordat deze gaat klagen. Een goede brief, of E-mail met
oplossingen en excuus richting deze personen en een aanpassing van de werkprocedure, is dan de
volgende weg.
Managementrapportage
Elk jaar is een rapportage door de directie over aard, omvang en afhandeling van de klachten. Dit wordt
verwerkt in het jaarverslag.
(1) Onder personen verstaan wij zowel onze donateurs, relaties, geïnteresseerden (prospects) als
mensen die iets aan de GNMF kenbaar willen maken.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 december 2017
_________________________________

________________________________
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Bijlage 8: Lid-organisaties Gelderse Natuur en Milieufederatie
(per 1-1-2018)

ORGANISATIE

PLAATS

Belangenvereniging Bewoners Eerbeek-Zuid
Berkelland Energie
Bewonerscomité Groenlanden
Bomenstichting Achterhoek
Coöperatie Vallei Energie U.A.
Coöperatie Windpower Nijmegen
De Groene Vos
deA, Duurzame Energie Apeldoorn
Flora- en Fauna Werkgroep Gelderse Poort
G.A. van der Lugt Stichting
Geldersch Landschap en Kasteelen
Hengelsportvereniging Deest
Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o.
IVN Apeldoorn
IVN Barneveld
IVN De Oude IJsselstreek e.o.
IVN Ede
IVN Eerbeek e.o.
IVN Maas en Waal
IVN Nijkerk
IVN Oost-Achterhoek
IVN Oost-Veluwezoom
IVN Rijk van Nijmegen
IVN West-Betuwe
IVN Zuidwest-Veluwezoom
KNNV afdeling Arnhem e.o.
KNNV afdeling Apeldoorn
KNNV afdeling regio Doetinchem
KNNV afdeling Nijmegen
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
Lingewaard Energie
Lingewaard Natuurlijk
Milieu- & Natuurvereniging ’t Groentje
Milieudefensie Arnhem
Milieudefensie Culemborg
Milieugroep Westervoort
Milieuraad Neede
Milieuvrienden Duiven
Milieuwerkgroep Buren e.o.
Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek
Milieuwerkgroep Midden Betuwe
Monument en Landschap Ubbergen
Mooi Lochem

Eerbeek
Borculo
Ooij
Lochem
Wageningen
Nijmegen
Arnhem
Apeldoorn
Millingen aan den Rijn
Lochem
Arnhem
Druten
Rheden
Ugchelen
Barneveld
Gaanderen
Ede
Eerbeek
Tiel
Nijkerk
Eibergen
Rheden
Nijmegen
Erichem
Oosterbeek
Arnhem
Apeldoorn
Doetinchem
Beek-Ubbergen
Druten
Huissen
Huissen
Wezep
Arnhem
Culemborg
Westervoort
Neede
Duiven
Beusichem
Doetinchem
IJzendoorn
Beek-Ubbergen
Lochem
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Mooi Wageningen
Natuur en Milieu Aalten
Natuur- en Milieuplatform Brummen
Natuur- en Milieuplatform Ermelo
Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel
Natuurmonumenten Gelderland
Natuurmuseum Nijmegen
NIVON Apeldoorn
NIVON Arnhem
NovioVolta
Overbetuwe Groen Natuurlijk
Platform Vlieghinder Teuge
Rijn en IJssel Energie Coöperatie
SBNE-Beekbergen
Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp
Stichting Behoud Juniperbos
Stichting EVS - Eco Vrede
Stichting Hogenenk
Stichting Milieuwerkgroepen Ede
Stichting Natuur- en Milieuzorg Noord West Veluwe
Stichting tot Behoud Veluwse Sprengen en Beken
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten
Stichting Vrienden van de Loenense Bossen
Stichting Wagenings Milieu Overleg
Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
Stichting Weurt+
Vereniging Bos en Kuil
Vereniging Het Edelhert
Vereniging Landschap en Milieu Hattem e.o.
Vereniging Milieuzorg Epe
Vereniging Natuur en Milieu Wijchen
Vereniging Natuurwacht Bommelerwaard
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap
Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen
Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden
Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen
Vereniging Tegengas
Vleermuiswerkgroep Gelderland
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
Vrienden van de Gorsselse Heide
Vrienden van de Veluwe
Waardevol Tiel
Werkgroep Bosbehoud Wageningen-Hoog
Werkgroep Leefklimaat Zevenaar
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Werkgroep Milieubeheer Rhenen
Wijkvereniging Ons Waterkwartier

Wageningen
Aalten
Brummen
Ermelo
Culemborg
Elst
Rheden
Nijmegen
Apeldoorn
Dieren
Beuningen
Elst
Twello
Arnhem
Beekbergen
Wageningen
Apeldoorn
Arnhem
Brummen
Bennekom
Nijkerk
Vorchten
Putten
Loenen
Wageningen
Apeldoorn
Weurt
Heumen
Apeldoorn
Hattem
Emst
Wijchen
Zaltbommel
Geldermalsen
Doorwerth
Malden
Beuningen
Joppe
Nijmegen
Elburg
Velp
Harfsen
Oosterbeek
Tiel
Wageningen
Zevenaar
Groesbeek
Rhenen
Nijmegen
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