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Bestuursverslag 2017 

1.1 Bestuursverslag 2017 

1.1.1 Algemene informatie 
 

Statutaire naam: Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Vestigingsplaats: Utrecht 

Rechtsvorm:   Stichting 
 

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

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

actieve rol in beleidsbeïnvloeding en gebiedsontwikkeling, door het informeren, coördineren en onder-

steunen van de lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties in Utrecht, en door de uitvoering van 

projecten gericht op het initiëren van nieuwe duurzame ontwikkelingen bij provincie, gemeenten, bedrij-

ven en maatschappelijke organisaties. 
 

Juridische structuur De stichting kent de volgende organen:  

Bestuurlijke organen: 

 Directie; 

 Raad van Toezicht. 

Adviserend orgaan: 

 Raad van Advies. 
 

Raad van Toezicht: Olav-Jan van Gerwen (voorzitter) 

   Arthur van Mansvelt (financiën) 

   Benno Oosterom 

Paul van Ruiten (tot 12-12-2017) 

Marianne Kallen-Morren 

Jacomijn Pluimers  

Conny Groot 

Guus Ydema (vanaf 26-09-2017) 
 

Bestuur / directie: Joris Hogenboom – directeur 

    Josja Veraart – adjunct-directeur 

  



 

 

5   |    

1.1.2 Activiteiten en resultaten  
 

INLEIDING 

Voor u ligt het bestuursverslag van de Natuur en Milieufederatie Utrecht over het jaar 2017. Met dit be-

stuursverslag geven we inzicht in welke activiteiten en projecten zijn uitgevoerd, welke resultaten daar-

mee zijn bereikt en met welke financiële middelen. Het bestuursverslag bestaat uit 2 delen. Het eerste 

deel geeft een beknopt verslag van de activiteiten, de resultaten en de overige organisatorische zaken. 

Het tweede deel geeft het financiële overzicht.  

 

De werkzaamheden van de NMU worden gefinancierd vanuit verschillende bronnen, namelijk: de 4 jarige 

programmasubsidie van de provincie, de Postcodeloterij en projectfinanciering.  

 

Van de provincie Utrecht ontvangt de NMU een basissubsidie voor de uitvoering van een aantal kernta-

ken. Deze basissubsidie wordt voor 4 jaar toegekend op basis van een vierjarig programma. De kernta-

ken zijn: 
  

 Bijdragen aan provinciale beleidsvorming. Vanuit onze onafhankelijke positie geven we stem aan 

natuur en milieu, en signaleren we kansen voor transities naar duurzaamheid. We doen dat zoveel 

mogelijk aan de voorkant, dus vroeg in het proces, via ambtelijke inbreng en politieke agendering. Op 

basis van expertise, voelsprieten en ervaring in de praktijk voeden we planvorming en besluitvorming 

en dragen we waar dat nuttig is alternatieven aan. Daarbij betrekken we lokale actoren en bewoners-

groepen, voor participatie bij onze eigen meningsvorming dan wel direct in de provinciale beleidsvor-

ming. 

 Bijdragen aan realisatie van beleidsdoelen (zowel provinciaal als gemeentelijk) 

In gebiedscommissies dragen we bij aan de uitvoering van provinciale programma’s en ambities, 

waarbij we als belangenbehartiger voor natuur, milieu en duurzaamheid bijdragen aan integrale plan-

nen en de realisatie daarvan. Met campagnes gericht op het betrekken en mobiliseren van koplopers 

bij bedrijven en bewoners realiseren we provinciale ambities, op thema’s als energie, duurzame land-

bouw en duurzame mobiliteit. 

 Ondersteunen van bewonersinitiatieven, de “beweging vanuit de samenleving”. Deze kerntaak heeft 

een duidelijke link met de bovenstaande kerntaken: overheden hebben de samenleving nodig om 

draagvlak voor beleid te verkrijgen en om doelen te realiseren. En de samenleving is steeds actiever 

met eigen initiatief, en kan daarbij vaak niet zonder de overheid. De NMU kent de koplopers, onder-

steunt bewoners en lokale initiatieven met het Adviespunt Ruimte en Servicepunt Energie Lokaal, is 

intermediair en verbindt initiatieven aan overheden waar ze elkaar nodig hebben voor realisatie.  
 

De NMU werkt aan deze kerntaken volgens 3 strategieën die zijn vastgelegd in het nieuwe beleidsplan 

2018-2021: We zijn verbinder en aanjager in de regio. Door partijen bij elkaar te brengen en de beweging 

van onderop te ondersteunen, kunnen we samen grotere stappen zetten naar een duurzame Utrechtse 

samenleving. We zijn ook actief als beïnvloeder. Zo reiken we andere partijen een perspectief aan waarin 

duurzaam handelen leuk, gemakkelijk en soms zelfs vanzelfsprekend wordt. En we zetten in op onze rol 

als agendasetter. Hiervoor formuleren we een ambitieuze agenda en zorgen we voor duidelijke mijlpalen 

met concrete, tastbare resultaten. Daarbij werken we samen met onze strategische partners. Samen 

maken we het verschil! 
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De werkzaamheden die de NMU uitvoert zijn beschreven in het werkplan 2017. In dit voorliggende jaar-

verslag wordt – op verzoek van de provincie – over deze werkzaamheden zoveel mogelijk apart gerap-

porteerd. Dit is echter niet geheel mogelijk. De NMU voert namelijk een deel van deze werkzaamheden 

uit met financiering van de Postcodeloterij, of via projectfinanciering. De basissubsidie dekt namelijk niet 

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

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

Opbouw inhoudelijk bestuursverslag 

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

 Schone energie en energiebesparing 

 Circulaire economie 

 Gezond op pad 

 Mooie landschappen met rijke natuur 

 Duurzame landbouw 

 De groene, klimaatactieve stad  

 Werkveldoverstijgende werkzaamheden. 

 

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

 

Eind 2017 hebben we een jaarbericht uitgebracht. Hierin zijn de highlights van afgelopen jaar in vogel-

vlucht gepresenteerd.   
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SCHONE ENERGIE EN ENERGIEBESPARING 

De provincie Utrecht heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we net zoveel 

duurzame energie produceren als dat we energie verbruiken. De NMU vindt dit een belangrijke maat-

schappelijke opgave en droeg daar in 2017 op verschillende manieren aan bij. Hieronder staat een selec-

tie van de activiteiten, inclusief de resultaten vermeld.  
 

Basisfinanciering provincie 

In het vierjarenprogramma van de NMU zijn 2 beoogde prestaties opgenomen voor het onderwerp scho-

ne energie en energiebesparing. Deze zijn hieronder vermeld, inclusief een toelichting op de resultaten.   
 

1 Bijdrage aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming 

In 2017 hebben de medewerkers van de NMU diverse gesprekken gevoerd, ingesproken op raadsinfor-

matieavonden, presentaties gegeven en inspanningen gepleegd om het beleid en het speelveld in de 

provincie te beïnvloeden en daaraan bij te dragen. Hier volgt een greep daaruit:  
 

Om het beleid rondom zonneweides een impuls te geven, organiseerden we 11 mei voor 60 deelnemers 

een bijeenkomst voor gemeenten over beleidsontwikkeling, ondersteuning lokale initiatieven en hoe om 

te gaan met eigen daken. De NMU deed herhaaldelijk een oproep aan gemeente Bunnik en de project-

ontwikkelaar om alsnog aardgasvrij te ontwikkelen in de wijk het Burgje in Odijk. Met als impact de stap 

naar een aardgasvrije wijk, welke dient als voorbeeld voor de rest van de provincie. Ook zorgt dit ervoor 

dat Stedin geen nieuw gasnetwerk hoeft aan te leggen. Besluit hierover vindt plaats in 2018. We zijn ook 

actief geweest rondom Nul-op-de-meter. Begin 2017 hebben we input geleverd bij de prestatieafspraken 

tussen gemeenten en woningbouwcorporaties, door te komen met concrete tips ten aanzien van Nul-op-

de-meter en circulaire economie. Tijdens de Get Connected op 8 februari hebben we de verduurzaming 

van wijken geagendeerd bij gemeenten in een door ons georganiseerde werksessie. 6 maart stuurden we 

een brief aan de portefeuillehouders Wonen en Duurzaamheid van de U10 om hen op te roepen de sa-

menwerking aan te gaan. Op 13 april organiseerde de NMU een bijeenkomst t.b.v. verduurzaming van de 

sociale woningbouw in gemeenten en de kansen en mogelijkheden daarin. Aanwezig waren gemeen-

ten, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op 11 oktober hebben we bijgedragen aan de dag van de duur-

zaamheid, waar meerdere Utrechtse gemeenten zich uitspraken voor aardgasvrije nieuwbouw. Impact: 

in meerdere gemeenten in de provincie zal nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer krijgen. In Nieuwe-

gein hebben we een raadsinformatieavond begeleid over energiebesparing in de sociale huursector.   

De NMU heeft begin 2017 geadviseerd in het traject rondom de komst van de biomassacentrale op 

Lage Weide. Wij brachten samen met Milieudefensie en Greenpeace, duurzaamheidseisen in, zoals 

schoon vervoer, schone lucht, lokale afkomst en alleen reststromen biomassa. De meerderheid van de 

raadsleden in de gemeente Utrecht steunt de komst van een biomassacentrale. De gemeente heeft duur-

zaamheidseisen meegenomen in afspraken met ENECO. Op 13 november gaven we een presentatie bij 

de kennisbijeenkomst over hoogwaardige toepassing van biomassa en de rol van de provincie daarin, 

voor Statenleden van de provincie. We gaven ook een presentatie aan de provinciale staten over de pro-

vinciale ambities rondom windenergie en de rol van de NMU om deze te helpen realiseren. Zie voor 

verdere beleidsimpact rondom wind hieronder bij projectsubsidies. 
 

2 Ontwikkelen duurzame energievisies (zoals warmte, biomassa, wind, zon, klimaatneutrale ge-

meente) en routekaarten. Impact: heldere en gedragen regionale visies en routekaarten op de 

diverse energiethema’s. 
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In 2017 heeft de NMU ingezet op het ontwikkelen van een gezamenlijke regionale warmtevisie, ter verbe-

tering van onze rol in de regio (zie ook regionale energiealliantie). Daarnaast hebben we onze eigen visie 

doorontwikkeld ter vergroting van onze impact op de energiethema’s: biomassa, geothermie en warmte 

uit oppervlaktewater. Een vrijwilliger heeft daartoe benodigde informatie en kennis verzameld. Tevens 

hebben we de informatievoorziening rondom onze energiethema’s op onze website verbeterd. Deze vi-

sies zijn nog niet gepubliceerd, dat zal in 2018 plaatsvinden. De samenhang tussen onze activiteiten is 

daardoor verbeterd. In opdracht van de gemeente Nieuwegein en gemeente Soest is een routekaart kli-

maatneutraal opgesteld voor de desbetreffende gemeente.  
 

Aanvullende subsidie provincie ten behoeve van energie 

Van 2017 tot en met 2019 verstrekt de provincie een aanvullende subsidie op energiegebied. Daarvoor is 

afgesproken dat de NMU zich richt op 3 activiteiten die de regionale energietransitie versnellen. Dat zijn: 
 

1 De Regionale Energiealliantie 

NMU is sinds 2014 aanjager en voorzitter van de Regionale Energiealliantie (REA). Dat is het regionale 

samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, diverse gemeenten, het waterschap, de EBU (Eco-

nomic Board of Utrecht), NMU en USI (Utrecht Sustainability Institute) met als doel om door krachten-

bundeling te zorgen voor een versnelling van de Regionale energietransitie. Vanuit deze samenwerking 

heeft veel kennisuitwisseling plaatsgevonden. Maandelijks komt de alliantie bijeen om lopende ontwikke-

lingen in de regio te delen en met elkaar af te stemmen. Daarnaast is op 13 februari een speciale sessie 

georganiseerd over de mogelijkheid van het benutten van de NIA (Nederlands Investeringsagentschap) 

gelden voor de regio. Ook vonden 2 grote bijeenkomsten plaats. Rondom de warmtevisie is afgelopen 

jaar op 1 juni 2017 een warmtecongres (ca 100 deelnemers) georganiseerd met gemeente Houten en 

Provincie Utrecht. Doel was om helderheid te krijgen in de rolverdeling van de actoren binnen de warmte-

transitie en samen een plan te maken voor de aanpak daarvan. Op 22 mei is een lobbybijeenkomst geor-

ganiseerd (ca 30 deelnemers), waarin we met relevante partijen de regionale lobbyagenda hebben 

afgestemd op diverse energiethema’s en afspraken zijn gemaakt over de regionale uitwerking daarvan. 

Gezamenlijke lobbypunten zullen onder meer bij het Rijk en tijdens de klimaattafels in 2018 onder de 

aandacht gebracht worden. Tot slot zijn de voorbereidingen getroffen voor een kennisbijeenkomst bio-

massa (realisatie voorjaar 2018). Resultaten van de REA zijn onder meer: basis voor regionale warmte-

visie, inzicht in gezamenlijke regionale lobbypunten en kennisdeling rondom diverse regionale ontwikke-

lingen.  
 

2 Het Servicepunt Energie Lokaal 

De NMU is in de regio Utrecht de vraagbaak, makelaar en ondersteuner van het netwerk van lokale initia-

tiefnemers. Vanuit het Servicepunt Energie Lokaal heeft de NMU deze lokale energie-initiatieven onder-

steund bij het uitvoeren van hun projecten, zowel met energieopwekking, als op het gebied van energie-

besparing. Het netwerk bestaat inmiddels uit 50 energie-initiatieven die goed zijn voor ruim 4.000 le-

den/klanten. Een groei van 10% met vorig jaar. Vanuit het Servicepunt zijn diverse activiteiten onderno-

men, zoals de 2 provinciale netwerkbijeenkomsten (voorjaars- en najaarsbijeenkomst op 29 maart en 24 

oktober) met gezamenlijk ruim 200 bezoekers en diverse deelsessies, of de Community of Practice waar-

in 8 energiecoöperaties met elkaar kennis en ervaring delen. Er is bijgedragen aan de organisatie van 25 

lokale bijeenkomsten met in totaal ca. 2.000 bezoekers. We hebben 6 trainingen voor energieambassa-

deurs georganiseerd waarmee 150 nieuwe en bestaande ambassadeurs nu aan de slag gaan in 12 ge-

meenten. Er is een filmpje gemaakt over CV optimalisatie. We hebben diverse regionale sessies gehou-

den, zoals tijdens de Zon-tiendaagse in Utrecht. Op lokaal niveau hebben de energieambassadeurs, 
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energie-initiatieven en/of gemeenten verschillende acties opgezet met ondersteuning van de NMU. Dit 

heeft ertoe geleid dat ca. 2.000 energiemaatregelen genomen zijn bij ca. 1.200 huishoudens. Het Servi-

cepunt wordt deels vergoed uit de aanvullende subsidie energie, vanuit gemeenten en vanuit U-thuis 

(samenwerkingsverband van 15 gemeenten in regio Utrecht).  

 

3 Programma grootschalige zon 

Sinds 2015 werkt de NMU middels het Programma Grootschalige zonne-energie aan het versnellen 

van projecten voor zon-PV op grote daken. Dit programma werd zowel gefinancierd vanuit een subsidie 

van de provincie Utrecht als vanuit de bijdrage van dakeigenaren en directe belanghebbenden zoals ge-

meenten (Lopik, Bunnik). In 2017 hebben we via dit programma ruim 70 organisaties ondersteund bij 

het onderzoeken of zonne-energie aantrekkelijk is op hun gebouw middels een adviesrapport en een 

uitgewerkte businesscase.  

Samen met Veehouderij Hoogenraad en Softenergy hebben we Zonnig Kromme Rijn opgezet in de 

gemeente Bunnik. Hiermee richten we ons op de grote boerendaken in het Kromme Rijngebied. Voor 30 

daken is een adviesrapport incl. financiële analyse gemaakt en een adviesgesprek gevoerd. In de meeste 

gevallen kwam salderen naar voren als beste optie, maar voor een aantal ook de SDE subsidie of de 

postcoderoosregeling. Voor 4 locaties is een SDE aanvraag gedaan die allemaal toegekend zijn. In 2018 

zal de begeleiding verder opgepakt worden en verwachting is dat er ca. 15 daken vol 

gelegd zullen worden.   

Voor de gemeente Lopik hebben we (met financiering vanuit de gemeente) breed ondersteuning geboden 

aan zonne-energie projecten. We hebben zonnepanelen van begin tot einde gerealiseerd op het gemeen-

tehuis, de gemeentewerf en de brandweerkazerne, bij elkaar meer dan 600 panelen. Daarnaast hebben 

we adviesrapporten voor 16 overige maatschappelijke gebouwen uitgevoerd: alle 11 de scholen en 5 

buurthuizen/dorpshuizen. Voor één dorpshuis is SDE subsidie aangevraagd en toegekend. De overige 

zullen via salderen gerealiseerd worden in 2018. 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal losse locaties opgepakt vanuit het project collectieve zonne-

energie, zoals een VvE in Lopik, een agrarisch bedrijf in Wijk bij Duurstede, een basisschool in Mijdrecht 

of het Anna van Rijn college in Nieuwegein. Voor 5 locaties is SDE aangevraagd en toegekend en deze 

zullen in 2018 uitgevoerd worden. Binnen het project Energieke Regio Kromme Rijnstreek, waarvoor 

NMU de regioregisseur levert, zijn meerdere bedrijven geadviseerd over zonne-energie, zoals een kin-

derdagverblijf in Houten of een hoveniersbedrijf in Cothen. Drie gemeenten (Houten, Wijk bij Duurstede 

en Bunnik en de Rabobank), dragen financieel bij.  

Naast de directe ondersteuning en realisatie van zonne-energie projecten hebben we ook nog indirect 

bijgedragen aan een groot aantal zonne-energie projecten. We hebben energie-coöperaties ondersteu-

ning geboden om projecten op te zetten via o.a. kennisdeling, matchmaking, communicatie of intervisie. 

Met name veel postcoderoos-projecten in de provincie Utrecht zijn mede gerealiseerd door ondersteu-

ning van de NMU (10 nieuwe projecten in 2017). Dit was dan ook het jaar dat we meerdere openingen 

van projecten konden vieren zoals sporthal de Kruisboog in Houten gerealiseerd door Opgewekt Houten 

of Kringloopcentrum de Arm in Hoograven gerealiseerd door Buurtstroom Energie-U.  

We hebben ook gemeenten aangejaagd en ondersteund om collectieve zonne-energie projecten mogelijk 

te maken.  

Speerpunt dat is opgekomen in 2017 was beleid rondom zonneweides. Door kennissessies met ge-

meente, presentaties in gemeenteraden en gesprekken met ambtenaren hebben we er mede voor ge-

zorgd dat de eerste drie gemeenten in de provincie duidelijk ruimtelijk beleid voor zonneweides hebben 

ontwikkeld.   
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Projectfinanciering 

Stimuleren windenergie provincie Utrecht: De NMU heeft verschillende activiteiten ontplooid ten be-

hoeve van het stimuleren van windenergie in de provincie. De rol van de NMU in opdracht van de provin-

cie is drieledig: volgen en voeden van gemeentelijke besluitvormingsprocessen, enthousiasmeren en 

ondersteunen van (burger-)initiatieven. Op 20 januari 2017 heeft de NMU zich gepresenteerd tijdens een 

bestuurlijke bijeenkomst, geïnitieerd door de gedeputeerde, over wind in de provincie Utrecht met wet-

houders. In mei heeft een excursie plaatsgevonden naar Nijmegen met een bus vol raadsleden vanuit 

Utrecht en Nieuwegein en betrokkenen bij een mogelijk energielandschap in Rijnenburg. Het gesprek 

tussen raadsleden kwam op gang en werd gevoed met ervaringen van elders, met name het burgerwind-

project A15 bij Nijmegen. Daardoor ontstond een genuanceerder gesprek en begrip voor elkaars belan-

gen. Later in het jaar heeft de NMU de gemeenteraad Utrecht geadviseerd over de (ruimtelijke en proces-

)kaders voor de gebiedsaanpak in Rijenburg. We adviseerden ook Rijne-energie, het burgerinitiatief. Di-

verse gesprekken en activiteiten zijn ook ondernomen met en in de gemeente Amersfoort rondom de 

besluitvorming “ruimte voor wind en zon”. De raad van gemeente Amersfoort hebben we geadviseerd 

over de kaders van een energielandschap en rondom de besluitvorming van zonnevelden en wind. Dit 

heeft op 26 september geleid tot besluit door raad tot het verlenen van planologische medewerking aan 

wind op drie locaties: De Isselt, de Hoef en EWT/voormalige vuilstort Smink. Het resultaat van de lobby 

van de NMU was draagvlak in de raad voor medewerking en een amendement dat oproept tot minimaal 

50% van het benodigde vermogen vanuit de lokale gemeenschap. Impact: na jaren discussie in Amers-

foort ontstond groen licht voor de uitwerking van windlocaties. Maar ook in andere gemeenten waren we 

actief, zoals in de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede waar nu namens de gemeente en provincie 

een gebiedsmanager is aangesteld die de 2 initiatieven probeert te verbinden. In Lopik hebben we een 

presentatie gehouden voor de gemeenteraad over de energietransitie en de opgave. Dat heeft geresul-

teerd in een motie van CDA om lokaal initiatief ook te ondersteunen. In gemeente De Bilt hebben we in 

oktober bijgedragen aan een raadsinformatieavond met een betoog om niet een draagvlakonderzoek 

naar wind, sec, te doen, maar de dialoog aan te gaan met bewoners over de energietransitie. Deze weg 

werd omarmd door gemeenteraad. Motie werd ingetrokken / aangepast. Na aanleiding van bespreking in 

De Bilt is een project ontwikkeld omin de gemeente jongeren meer bij debat/dialoog/verkiezingen te be-

trekken.  

 

CO2 Bank Utrecht: Op basis van onderzoek door een stagiaire heeft de CO2-bank in februari gekozen 

voor een bredere koers, waardoor meer projecten in aanmerking komen voor CO2 compensatie. Daar-

voor is een nieuwe propositie van de CO2 bank vastgesteld. De CO2 bank kende een aantal successen 

dit jaar, zoals het medeondertekenen van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en concrete projecten 

die tot uitvoering zijn gekomen. Zo hebben we via de CO2 Bank sportclubs in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug ondersteuning geboden, waardoor 3 clubs zijn overstapt op LED verlichting ter compensatie 

van de 511 ton CO2 compensatievraag van de gemeente. 

 

De NMU is betrokken bij U-thuis en werkt daarmee aan een aanbod voor energiebesparing bij VvE’s, 

energieambassadeurs en initiatieven van onderop. Op 29 maart organiseerden we een succesvolle voor-

jaarsconferentie. Er waren 100 deelnemers en 5 deelsessies: energielandschappen, postcoderoos, 

succesvolle initiatieven, financiering voor VvE’s en aardgasloze wijk. Tijdens de bijeenkomst is de Prijs 

voor het beste energie-initiatief uit de provincie Utrecht uitgereikt aan BENG! Op 24 oktober organi-

seerden we samen met de ODRU de vervolgbijeenkomst voor energie-initiatieven, gemeenten en aan-

bieders met ca 120 deelnemers, 5 deelsessies en sprekers over het provinciaal energiefonds en regio-

http://www.co2bank-utrecht.nl/userfiles/files/PROPOSITIE%20CO2%20BANK%20UTRECHT%20FEB2017.pdf


 

 

11   |    

naal energieloket. We hebben studenten begeleid van de UU die onderzoek hebben uitgevoerd naar 

projecten van U-Thuis in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein en Woerden. Verder organi-

seerden we vanuit U-thuis diverse activiteiten waaronder: 3 cursusavonden voor VVE’s over financiën 

en energiebesparing, proces en draagvlak en techniek en energiebesparen op respectievelijk 18 april, 9 

mei en op 3 oktober met in totaal 48 deelnemers. Op 6 november was de VvE informatiebijeenkomst (14 

aanwezigen) in gemeentehuis Zeist met als doel de VvE’s te bewegen om de implementatie van verduur-

zamingsmaatregelingen te bewerkstelligen door met een koploper VvE t’Kofschip II uit Veenendaal in 

gesprek te gaan. We organiseerden ook 5 trainingen voor energieambassadeurs (150 in de regio) en 

een stappenplan voor energieambassadeurs. We werkten mee aan de innovatieve aanpak Couwenho-

ven (Zeist) waarbij wordt gewerkt aan ondersteunen van particuliere woningeigenaren op weg naar ener-

gieneutraal. Hiervoor benutten we de ervaringen van 46 huurwoningen in de wijk die zijn verduurzaamd 

van label E/F naar label A. Voor de gemeente IJsselstein hebben we samen met Bleeve en Energie-U 

een isolatiecampagne gehouden met 2 bewonersavonden (160 bezoekers). 50 bewoners doen mee met 

de isolatieactie en 12 nieuwe ambassadeurs meldden zich. Dit heeft geleid tot ca 100 uitgevoerde maat-

regelen. 
 

NMU levert de landelijke projectleider voor het project van de Natuur en Milieufederaties Milieustudie 

Wind op Land in opdracht van EZ. Doel is om te komen tot meer draagvlak voor wind op landprojecten. 

Resultaten waren:  

– Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’. (te ondertekenen tijdens 

het eindseminar op 22 maart 2018);  

– Handreiking wind en natuur (locatiekeuze en inrichting project) wat er toe moet leiden dat zorgvuldig 

met natuurbelangen wordt omgegaan. Deze is uitvoerig besproken met TBO’s, NWEA en BLOW-

coördinatoren van de provincies en met EZ.  

– Drie bijeenkomsten ten behoeve van de leeromgeving: 24 oktober in Utrecht over hoe omgeving kan 

profiteren van windenergie, 22 nov in Zwolle: windopland, briljante mislukkingen en 16 sept in Nijme-

gen.  

– Overzicht gemaakt van Lessons learnt op basis van aantal casussen. Dit leidt tot publicatie met les-

sen/aanbevelingen in verschillende fases van windontwikkeling en gericht op drie stakeholders: over-

heden, ontwikkelaars en omgeving.  
 

Rondom de ontwikkelingen van geothermie in de regio hebben we bijdrage geleverd aan 2 kennisses-

sies. De rol van de NMU is ervoor te zorgen dat het consortium GOUD (Ultra Diepe Geothermie Utrecht 

Oost) de duurzaamheid van de geothermieboring in de gaten houdt. Geothermie kan een aanzienlijke 

bijdrage leveren aan de warmtevoorziening, maar kent een aantal risico’s voor de ondergrond die goed in 

beeld moeten worden gebracht. Daartoe is in opdracht van de Provincie een inventarisatie uitgevoerd van 

de kennisvragen van de verschillende actoren die ermee te maken gaan krijgen. Resultaat is een over-

zicht van kennisvragen, weergegeven in een aansprekende flyer die is ingebracht in de lopende geo-

thermie-initiatieven.    

 

Het project ‘Wel de lusten, niet de lasten’ is afgerond: woningeigenaren zijn begeleid om 30 woningen 

zodanig te renoveren dat 80% energiebesparing wordt gerealiseerd. Ervaringen zijn onder andere vast-

gelegd op film en gedeeld op de website www.OpNaarEnergieNeutraal.nl. In het project Stook je Rijk 

(versnelling brengen in de energiebesparingsopgave in de sociale woningvoorraad) lag dit jaar de focus 

op communicatie, via 4 landelijke wethouders als ambassadeurs en het delen van ervaring en kennis. 

Tevens brengen we vorderingen in beeld en houden we de corporaties aan hun ambities/afspraken. Wet-
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houder Hans Haring, gemeente Woerden was ambassadeur. Op 13 september hebben we een ronde 

tafel georganiseerd met 5 wethouders duurzaamheid uit de regio. Het gesprek ging over o.a. een schaal-

spring middels regionale samenwerking in het stimuleren van woningcorporaties om vraag te bundelen 

richting de markt van aannemers en installateurs. Wethouder Hans Haring is ondersteund met een op-

roep aan alle gemeenten om werk te maken van schaalgrootte in renovaties naar energieneutraal in de 

sociale huursector op de U10 bijeenkomst van 11 oktober. Op 28 november 2017 was de landelijke 

Stookjerijk slotbijeenkomst in Utrecht. Gemeente Utrecht won de StookjeRijk trofee, als gemeente met de 

groenste prestatieafspraken.  
 

Verduurzamen sportclubs en overig maatschappelijk vastgoed: In de gemeente De Ronde Venen 

hebben we sportclubs ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen. 6 sportclubs 

hebben maatregelen genomen zoals zonnepanelen of isolatie. In de gemeente Bunnik hebben we ook 5 

sportclubs ondersteund die allemaal zonnepanelen hebben geplaatst en LED verlichting hebben aange-

bracht op de velden.  

 

Ondersteuning gemeenten op energiebeleid: Voor de gemeente Nieuwegein hebben we de Route-

kaart Klimaatneutraal Nieuwegein opgesteld. Deze is op 25 september door de gemeenteraad una-

niem aangenomen. De routekaart is gebaseerd op 12 stakeholdergesprekken met o.a. Stedin, Mitros, 

Samen duurzaam Nieuwegein en een brede consultatieavond met ondernemers en actieve bewoners en 

een raadsinformatieavond met 40 deelnemers (alle partijen vertegenwoordigd). In opdracht van de ge-

meente Soest heeft de NMU een duurzaamheidsplan opgesteld: Energielandschappen Soest. Dit plan 

is aangenomen door de Raad. Het is opgesteld in samenwerking met diverse lokale organisaties, zoals, 

welzijnsorganisatie Balans, Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaam Soest. Hiermee lever-

den we input voor de toekomstige duurzame energievoorziening in de gemeente. Tevens goedbezochte 

en enthousiast ontvangen excursie in mei voor raadsleden Soest naar zonneweide HDSR in De Bilt.    
 

CIRCULAIRE ECONOMIE 

De NMU draagt met haar activiteiten bij aan de realisatie van een circulaire economie. Dit vinden we van 

belang, omdat ons consumptiepatroon en onze honger naar fossiele brandstoffen en naar grondstoffen 

zoals metalen en fosfaten zorgen voor een uitputting van ons natuurlijke systeem. Doel is zo veel moge-

lijk hergebruik of hoogwaardigere toepassingen (upscaling) van materialen in de regio. Afgelopen jaar 

hebben we bijgedragen aan een circulaire economie door in te zetten op: 

– succesvolle regionale samenwerking in de provincie en behalen gezamenlijke doelstellingen; 

– stimuleren van gemeentelijke en provinciale beleidsvorming op circulaire economie; 

– ondersteunen van lokale circulaire initiatieven om hun doelstellingen te halen; 

– bewustwording en kennisdeling.  
 

Door deze activiteiten en de behaalde resultaten is de circulaire economie in de regio een stap dichterbij 

gekomen. We hebben het volgende bereikt:  
 

1 Succesvolle regionale samenwerking tussen verschillende actoren in de provincie.  

Sinds 2015 is de NMU de trekker en voorzitter van de samenwerkingsalliantie Cirkelregio Utrecht. (gefi-

nancierd vanuit de basissubsidie en Duurzaam Door). Dit is een samenwerking tussen Cirkelstad Utrecht, 

gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, de U10, de EBU, het USI, de provincie Utrecht en de NMU. 
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Maandelijks komen de partners bijeen, ten behoeve van kennisdeling en afstemming activiteiten. De alli-

antie richtte zich in 2017 op bouw en demontage, afvalvrije gebieden en biobased economy. en heeft 

eind 2016 hiervoor concrete doelstellingen afgesproken, waaronder zicht op 10 circulaire bouw en de-

montage projecten in de regio en 2 afvalvrije gebieden. Daartoe zijn onder meer de volgende activiteiten 

georganiseerd: 
 

– 2 strategische sessies in januari met stakeholders, over aanpak afvalvrije kantoren en bouw en 

demontage. Beide sessies leverden input en focus voor jaarplan Cirkelregio. 

– 31 maart bijeenkomst samen met VNO-NCW en Cirkelregio voor ruim 65 aanwezigen, waarvan 

50% afkomstig uit bedrijven/ondernemers. Resultaat: overzicht van concrete initiatieven en nieuwe 

ideeën met name rondom Bouw en demontage, afval en biobased.  

– 12 oktober tijdens de EBU Get Connected sessie over bouw en demontage ten behoeve van slui-

ten regionale allianties. 

– Samenwerking regionale alliantiepartners is onder meer geëvalueerd en verbeterd tijdens een stra-

tegische sessie van de alliantie Cirkelregio op 7 november. Gezamenlijke doelstellingen zijn verder 

aangescherpt. 

– Voorbereiding werksymposium op 12 maart 2018 circulaire bouw en demontage en lancering 

bouwprogramma inclusief projectenkalender.  

– Ten behoeve van de gezamenlijke communicatie en een gezamenlijke uitstraling van de alliantie 

heeft Cirkelregio in 2017 een eigen website en logo ontwikkeld. Hierdoor is de alliantie beter vind-

baar in de regio via: www.cirkelregio-utrecht.nl. 
 

2 Bijdragen aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming. 

De NMU heeft het afgelopen jaar op verschillende niveaus bijgedragen aan beleidsvorming. Zo hebben 

medewerkers van de NMU diverse presentaties gehouden, zoals in april bij Nederland Circulair, over 

cirkelregio en de rol van de NMU in de transitie naar een circulaire economie. Op 24 mei heeft de NMU 

middels een presentatie lobbypunten van de regio ingebracht bij het ministerie EZ, tijdens een werksessie 

leerexperimenten versnelling / opschaling transities bij Economische Zaken. De provincie is momenteel 

bezig met het opstellen van een eigen visie op circulaire economie. Tijdens uitvraag aan Drift, die deze 

ontwikkeling begeleid, heeft de NMU input geleverd. Verder is als voorbereiding op de verkiezingspro-

gramma’s van de gemeenteraadsverkiezingen is door de NMU een flyer opgesteld met onze lobbypunten 

op verschillende thema’s, waaronder de circulaire economie. Deze flyer is verspreid onder alle politieke 

partijen.  
 

3 Ondersteunen bewonersinitiatieven en lokale initiatiefnemers in het halen eigen doelstellingen 

rondom circulaire economie en vergroten bewustwording van Circulaire Economie.  

In 2017 heeft de NMU de basis gelegd voor het Servicepunt Circulaire Samenleving. Dit is op 26 januari 

2018 gelanceerd. Daarmee heeft de provincie Utrecht nu een digitale huisartsenpost voor alle burgers en 

ondernemers die net even dat zetje nodig hebben om zélf aan de slag te gaan met circulair denken en 

doen. Het Servicepunt ondersteunt ondernemers die aan de slag willen gaan met circulaire initiatieven 

om hun resultaten te behalen, zorgt voor kennisdeling over circulaire economie in de breedste zin, biedt 

consumenten een plek om circulaire producten te gebruiken, en biedt aanbieders een plek voor profile-

ring. Vanuit het Servicepunt is een aantal initiatieven afgelopen jaar verder geholpen, zoals de oester-

zwamkwekerij op koffiedik, een initiatief van circulaire fusten en de wormerij in Amersfoort. Doel voor 

komend jaar is om dit servicepunt op te schalen naar landelijk niveau.  

 

http://www.cirkelregio-utrecht.nl/
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Projectfinanciering 

Het programma Duurzaam Door 2016 is afgerond op 1 juli 2017 en vastgesteld eind 2017. Met dit pro-

gramma zijn diverse lokale circulaire initiatieven verder geholpen, zoals Old school, new school, het wa-

renhuisje.nl en de CoP circulaire bouw van MVO. Dankzij Duurzaam Door hebben we ook een aantal 

tools kunnen laten ontwikkelen, zoals een juridisch kloppende samenwerkingsovereenkomst, waarmee 

we impuls geven aan het kantoor als grondstoffendepot. Vraag naar allianties is in de zomer door Cirkel-

regio/EBU uitgezet naar allianties, waarop 1 alliantie is gesloten. Op 29 mei organiseerde de NMU met 

partners de slotbijeenkomst Duurzaam Door. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van het 3-jarige 

programma gepresenteerd en gedeeld met het netwerk. Ook zijn diverse werksessies gehouden om be-

haalde resultaten nog verder te brengen. Onder meer is een sessie gewijd aan hoogwaardige toepassing 

van biomassa. Een stagiaire van de NMU heeft in 2017 de kansen verkend voor de hoogwaardige toe-

passing van houtige biomassa. Hiermee is onder meer inzichtelijk gemaakt dat 50% van houtige biomas-

sa momenteel geëxporteerd wordt, en evenzoveel geïmporteerd. Tijdens de sessie is met marktpartijen 

verkend of de geëxporteerde biomassa lokaal hoogwaardig ingezet kan worden. Dat is helaas nog niet 

gelukt. Tevens vond de start plaats van de CoP circulaire bouw door MVO en hebben ca 10 circulaire en 

energie-initiatieven zich kunnen presenteren.  
 

Dit jaar stond de provinciale Duurzaamheidsprijs 2017 in het teken van de circulaire economie. Met 46 

inschrijvingen een groot succes. Met het prijzengeld zijn 3 initiatieven ondersteund: Instock, i-did en Cir-

culair Paviljoen. De overige initiatieven hebben exposure gekregen via het Servicepunt Circulaire Samen-

leving. Daarmee heeft de NMU middels de duurzaamheidsprijs meerdere initiatieven verder geholpen en 

hebben we inzicht gekregen in de succesvolle initiatieven in de regio. Uitreiking was op 10/10, dag van de 

duurzaamheid. 
 

In opdracht van U10, opvolging van Cirkellab afvalvrije gebieden. Tijdens Cirkellab zijn 2 initiatieven op-

gestaan om aan de slag te gaan met afvalvrije gebieden: Green Business Club Utrecht en Utrecht Sci-

ence Park. Vanuit het project is de samenwerking opgezet met Green Business Club, projectgroep Circu-

lair afval. Met de projectgroep wordt toegewerkt naar kantoor als grondstofmijn van diverse organisaties 

die zijn aangesloten bij de GBC. Utrecht Sciencepark heeft afspraken verder zelf opgepakt.  
 

RIJKE NATUUR EN EEN MOOI LANDSCHAP 

Utrecht kent een grote diversiteit aan landschappen en natuurgebieden die van grote waarde zijn voor 

ontspanning, beleving, recreatie en daarmee de gezondheid en het welzijn van mensen. Ze dragen bij 

aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en aan economische sectoren zoals recreatie, toerisme en 

conferentiecentra. Helaas staan deze kwaliteiten in onze volle provincie voortdurend onder druk. De NMU 

draagt met haar activiteiten bij aan het versterken van deze kwaliteiten.  

 

Basisfinanciering 

1 Bijdragen aan integrale gebiedsontwikkeling voor natuur, duurzame landbouw, water, land-

schap en beleving.  

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

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

door de plannen te beoordelen en in een vroeg stadium van planontwikkeling mee te denken of waar 

nodig te reageren op plannen door middel van zienswijzen.  
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In het kader van Samenwerking Groene Planologie heeft de NMU zich beziggehouden met diverse 

lokale issues, met resultaat. Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap participeren (ook financieel) 

in deze samenwerking. In geheel 2017 zijn 622 plannen beoordeeld, waarvan 333 nader beoordeeld 

i.v.m. ligging buiten de rode contour. In 2017 is in totaal bij 7 trajecten beginspraak geleverd, 14 een for-

mele zienswijze os bezwaar of beroep ingediend, 9 maal samen met een andere organisatie. De gang 

naar de rechter maken we incidenteel, en alleen wanneer we van mening zijn dat onze inbreng in het 

voortraject niet serieus is meegewogen en er wezenlijke waarden in het geding zijn. In 2017 is dit twee 

maal gebeurd. Een greep uit de activiteiten en resultaten: 
 

 NMU heeft beroep ingediend en op 17 januari 2018 verdedigd bij de Raad van State, tegen bestem-

mingsplan Bedrijventerrein Maarsbergen Oost, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het betreft de 

transformatie van 8 ha bos naar bedrijventerrein en 25 woningen buiten de rode contour, zonder dat 

dat noodzakelijk is. NMU gaf ook toelichting van op tijdens twee hoorzittingen bij de provinciale Awb-

adviescommissie. Bezwaarschriften waren ingediend vanwege onvoldoende mitigerende maatregelen 

voor aantasting van leefgebied van de das en onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve boscompen-

satie. Desondanks is de initiatiefnemer gestart met kapwerkzaamheden. Daarop heeft NMU op 1 sep-

tember een verzoek om handhaving op grond van de Wet natuurbescherming ingediend. Resultaat: 

stilleggen kap door RUD Utrecht. Uitspraak volgt in maart 2018. N.a.v. ons beroep heeft de gemeente 

nieuwe onderzoeken uitgevoerd. Daarmee is in ieder geval al bereikt dat de gemeente zich bewust is 

dat ruimtelijke besluiten zorgvuldig moeten worden voorbereid. In 2018 vindt bestuurlijk vervolgoverleg 

plaats bij de provincie over toepassing van de provinciale regels natuur en landschap.  

 Ontwikkelingen MOB Elst, gemeente Rhenen: Het defensieterrein MOB Elst wordt door het Rijks-

vastgoedbedrijf (RVB) verkocht. Ligging in NNN en volledig buiten rode contour. Vanwege ligging 

naast Plantage Willem III een unieke kans voor de natuur. In het overleg zijn de diverse ontwikkelin-

gen bij de gemeente en wensen en mogelijkheden besproken.  

 N.a.v. onze zienswijze op Bestemmingsplan De Werf in Loenen aan de Vecht (uitbreiding bedrijfster-

rein met 1 ha) – heeft gemeente Stichtse Vecht op 5 februari 2018 laten weten het ontwerp in te trek-

ken en dit als voorontwerp te beschouwen.  

 Zienswijze OBP Soestdijkerweg 2 Den Dolder: Betreft herontwikkeling buitenplaats Prinsenhoeve. 

Zienswijze ingediend met daarin o.a. het verzoek om duidelijkheid te geven over de rood/groenbalans 

(toe/afname verharding), het borgen ven ecologische maatregelen vanwege aanwezigheid dassen, 

boommarter, reptielen. 

 Zeist, VOBP buitengebied Zuidwest: Zienswijze ingediend met daarin o.a. het verzoek om toesturen 

notitie reikwijdte en detailniveau bij aanvang m.e.r.-procedure, verbeteren definitie grondgebonden 

agrarische bedrijven en het vergunningvrij kunnen uitvoeren van landschapsmaatregelen die passen 

in het landschaptype. 

 Ontwikkelingen BP Landelijk gebied Noord – Stichtse Vecht: Concept planregels opgesteld ter 

borging van voorkomen effecten op Oostelijke Vechtplassen. Onze insteek is dat we een door ge-

meente, LTO, VPC, NM en NMU gedragen voorstel met nieuwe planregels ter bescherming N2000 

aan RvS kunnen voorleggen. 

 Na beroep door oa de NMU heeft de Raad van State het bestemmingsplan landelijk gebied van 

Stichtse Vecht vernietigd. Ons beroep richtte zich op het ontbreken van de wettelijk verplichte pas-

sende beoordeling / MER op de uitbereidingsmogelijkheden voor de veehouderij. De NMU en Na-

tuurmonumenten maakten zich met name zorgen over de impact van extra stikstof op het nabijgele-

gen Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.   
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 Mede namens Natuurmonumenten ingesproken in de commissie RGW van de provincie ivm veiling 

legakkers Vinkeveense Plassen en brief gestuurdmet als  verzoek annulering van de veiling, dan wel 

uitstel omdat wij vinden dat er eerst onderzocht moet worden welke natuur/ landschap /water 

/recreatie /cultuurhistorische waarden de individuele legakkers hebben, alvorens een besluit wordt ge-

nomen tot verkoop over te gaan.  
 

AVP gebieden 

De NMU is lid van alle gebiedscommissies in Utrecht en is daar bestuurlijk trekker of participant in een 

aantal grote projecten. In Utrecht West is de directeur van de NMU ook lid van het DB van de ge-

biedscommissie, en van de stuurgroep Aanpak Veenweiden. In die laatste is een innovatieprogram-

ma voor 4 jaar vastgesteld, waarmee praktijkgerichte pilots voor beperken bodemdaling, verbeteren wa-

terkwaliteit en goed waterbeheer kunnen worden uitgevoerd.  
 

De NMU is sinds 2015 voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij. De uitvoering 

van het trajectplan loopt goed op koers. De drie voorbeeldbedrijven hebben een start gemaakt met het in 

kaart brengen en de monitoring van het energiegebruik, en hebben zicht op effectieve maatregelen. Er 

zijn twee open dagen geweest, in Leusden en Wilnis, waar ruim 100 bezoekers op af kwamen. In de 

stuurgroep speelde een discussie over mestvergisting. Besloten is om de mestvergisting niet actief te 

gaan promoten als stuurgroep.  
 

Met wethouder De Ronde Venen en directeur Utrecht West gesproken over een mogelijke rol van de 

gebiedscommissie rond energieopwekking. Een voorstel gemaakt waarin we die nieuwe rol pakken, met 

name gericht op 1) visievorming door gemeenten op energielandschappen, inpassing van zon en wind en 

2) afstemming tussen gemeenten bij projecten die grensoverschrijdend zijn.  

Commissie PS ontvangen op het voorbeeldbedrijf in Wilnis. Dat leverde veel positieve feedback op het 

project. De NMU heeft ook bijgedragen aan een advies van de gebiedscommissies hoe om te gaan met 

leegstaande stallen in Utrecht. 
 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug nieuwe stijl. Daar-

voor zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Zo was de NMU mede trekker van de ruimtelijke visie voor het 

Nationaal Park, die werd gepresenteerd tijdens de bestuurlijke conferentie op 7 juni. Die was goed be-

zocht (80-100 deelnemers) en had een energiek verloop. Deze visie is verwerkt in het uitvoeringspro-

gramma. Zeer betrokken achterbannen spraken waardering uit voor het proces en de mogelijkheid tot 

participatie. Op 25 januari 2018 is de intentieverklaring door alle partijen getekend, waarin ook de finan-

ciering is meegenomen.  
 

1 Ondersteunen lokale bewonersgroepen via ons adviespunt Ruimte.  

Vanuit het Adviespunt Ruimte van de NMU zijn in 2017 vragen over 57 projecten ontvangen en beant-

woord. Daarmee zijn zowel individuen als lokale groepen geholpen met hun ruimtelijke vragen. Het kan 

gaan om korte contacten of regelmatig terugkerende ondersteuning bij de verschillende procedurele fa-

ses van ruimtelijke ontwikkelingen. We hebben onder meer geadviseerd aan Het huis van Bartels, over 

uitstel kap van 450 bomen en behouden van het buurthuis. Deze heeft met succes een verzoek om voor-

lopige voorziening t.b.v. tegenhouden kap bomen gedaan, zodat er eerst onderzoek gedaan kan worden 

naar vleermuizen. Een ander voorbeeld: vragen van het actiecomité Nieuwe Steeg en Federatie Groene 

Heuvelrug over BP Nieuwe Steeg 4-9a en vragen ten aanzien van bedrijventerrein Maarsbergen, over 



 

 

17   |    

een nieuwe locatie sporthal in Soest, over uitbreiding varkenshouderij in Leersum en de woonvisie Leus-

den.  
 

Het Adviespunt Ruimte van de NMU organiseerde wederom begin 2017 de driedelige cursus ‘Help, een 

plan!’ over bestemmingsplannen en natuurwetgeving voor 11 deelnemers.  
 

2 Lobby voor infrastructuurplannen die bijdragen aan een goede leefomgeving en kennisdeling 

rondom infrastructuurplannen naar bewoners. 
 

Rondom infrastructuur hebben we ons bezig gehouden met de volgende activiteiten: 

 Op de heuvelrug speelden enkele kwesties omtrent infrastructuur: Bij Maarsbergen wordt een onder-

doorgang onder het spoor gerealiseerd. Over de N227 en N226 worden ecoducten aangelegd en er is 

een maatschappelijke wens voor een maximale snelheid op de provinciale wegen voor 60 ipv 80. De 

NMU leverde in overleg een schriftelijke bijdrage aan een beeldvormende raadsbijeenkomst over de 

onderdoorgang bij Maarsbergen. Tevens overleg richting lokaal netwerk, om het ecoduct mogelijk te 

maken.  

 Aandacht gevraagd bij provincie om bermverharding N227 te heroverwegen wegens vrees voor snel-

heidsverhoging in de praktijk, en meer hinder voor de natuur in een rustzone in het Nationaal Park. De 

provincie heeft de bermverharding nog niet uitgevoerd en een overleg toegezegd.   

 We hebben de crowdfundingsactie ondersteund voor aanvullend onderzoek rond verbreding van de 

Ring Utrecht, A27/A12. Ook wat ondersteuning gedaan in de vorm van verzending van persberichten. 

 Fietspad tussen Zeist en de Uithof. Dit is een lastige kwestie, want het gebied is een ecologische fles-

senhals en belangrijke schakel in het natuurnetwerk. De NMU zet zich in om te bemiddelen tussen 

provincie en lokale organisaties, maar het proces verloopt traag.   
 

3 Bijdragen aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming 
 

Diverse activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan beleidsvorming, zoals: 

Samen met Natuurmonumenten het eerste Biodiversiteitsoverleg op 19 april van de provincie voorbe-

reid. Dit vindt plaats onder de vlag van de nieuwe Natuurvisie van de provincie. Besloten is om concrete 

maatregelen uit te werken voor icoonsoorten in het agrarisch cultuurlandschap. In de Natuurvisie van de 

provincie zijn allerlei soorten opgenomen waarvoor de provincie een speciale verantwoordelijkheid heeft. 

Ook zijn er Natuurparels aangewezen: gebieden waar die kenmerkende soorten veel voorkomen. In het 

biodiversiteitsoverleg wordt nagedacht over speciale inrichtingsmaatregelen voor die soorten.  

De Oostbroekorganisaties hebben gepleit voor extra geld voor natuurprojecten. Dat is beschikbaar ge-

steld in de voorjaarsnota  

Onze reactie op de kavelruil Binnenveld en daarmee samenhangende ontgrenzing van natuur aan 

de provincie heeft tot een waardevolle bijstelling geleid. We hebben voor de zomer op basis van intensief 

overleg met (in eerste instantie verdeelde) achterbangroepen een kritische brief gestuurd, waarin we 

scherpe voorwaarden hebben benoemd voor onze steun aan dit plan. Daar is heel serieus op in gegaan 

en op alle nagenoeg alle voorwaarden is ingestemd. De gedeputeerde was blij met de samenbindende 

actie door de NMU naar groepen en het daaruit voortkomende gezamenlijk geluid.  
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Projectfinanciering 

De nacht van de nacht op 29 oktober was een groot succes. Wederom waren er meer activiteiten en be-

zoekers dan voorgaande jaren. Met de Nacht van de Nacht zetten de NMF’s al 12 jaar duisternis op de 

kaart als natuurkwaliteit en vragen we aandacht voor het voorkomen van lichtvervuiling en voor energie-

zuinige verlichting. Speciaal succes dit jaar was dat de grootste leverancier van verlichte reclame langs 

de snelwegen deze uitschakelt tussen 1 en 5 uur ´s nachts. En niet eenmaling tijdens “De nacht”, maar 

structureel!  
   

Als NMF zijn we betrokken bij het duurzaamheidslabel GEO voor de golfsector, in opdracht van de Ne-

derlandse Golffederatie (NGF). Wij vervullen de rol als verifieerder. We verrichten audits (of heraudits) bij 

golfbanen die in aanmerking willen komen voor een GEO certificaat. In 2017 hebben we 2 audits uitge-

voerd.  
 

Twee jaar geleden zijn we de samenwerking met Vitens gestart rond lokale planologie. De NMU screent 

voor Vitens de ruimtelijke plannen. In 2017 zijn 655 plannen voor Vitens beoordeeld. 99 plannen waren 

gelegen in een beschermingsgebied (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, boringsvrije zone 

of 100-jaarsaandachtsgebied). Deze plannen zijn nader beoordeeld. Dit heeft in overleg met Vitens geleid 

tot 10 inspraakreacties/zienswijzen. Dit is een groei t.o.v. de 4 zienswijzen van 2016. De samenwerking 

wordt voortgezet in 2018. Voorbeeld van impact: Naar aanleiding van zienswijze is het definitieve be-

stemmingsplan Utrechtseweg 37 in Utrecht en Rhijnauwselaan 5 in Bunnik conform de zienswijze aange-

past. Ook het definitieve bestemmingsplan Verlengde Slotlaan in Zeist is conform de zienswijze van de 

NMU aangepast. Bij beide gevallen is de impact dat de grondwaterwinning beter wordt beschermd. 
 

DUURZAME MOBILITEIT 

De NMU streeft naar schone lucht voor iedereen op elke plek in de provincie Utrecht. Daartoe heeft de 

NMU als doelstelling om op een aansprekende manier ervoor te zorgen dat het potentieel voor alternatie-

ve (al dan niet elektrische) vervoersmiddelen beter benut wordt en dat we slimmer met (duurzame) mobi-

liteit omgaan ter verbetering van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Utrechtse bewoners.  

Basisfinanciering 

1 Mensen stimuleren om (voor korte ritten) te kiezen voor actieve mobiliteit. 

Met het programma en als onderdeel daarvan de campagne Gezond op Pad werkte de NMU in 2017 op 

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

vincie Utrecht en het verbeteren van de gezondheid van de mensen. De gezonde (fijnstofvrije) bezorging, 

gestart in 2016 is doorgezet in 2017. Dit betekent thuisbezorging door (elektrische) fietser in plaats van 

scooters. Daarmee zijn 100 ‘schone’ bezorgdiensten in de provincie gepromoot via onze website. Om 

mensen te stimuleren om zelf te kiezen voor actieve mobiliteit zijn verschillende activiteiten ondernomen 

via de fietscampagne. Centraal in de campagne staat het idee: “de fietser belonen”. We: 

 daagden werkgevers uit en beloonden werknemers.   

 hebben 20 aanbevelingen opgesteld voor bedrijven om het fietsen te stimuleren. Daartoe is een brief 

verstuurd aan 800 bedrijven in de provincie Utrecht met tips en tricks en de oproep om mee te doen. 

Tevens een brief aan wethouders en raadsleden. 

 zijn samen met een pilotbedrijf (de Hoogstraat) met de aanbevelingen aan de slag gegaan met als 

doel om het aantal fietsers met 10% te laten toenemen. Wij kijken samen met het bedrijf hoe de aan-
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bevelingen toegepast kunnen worden, promoten het bedrijf, organiseren ludieke acties en activeren 

de medewerkers om op de fiets te komen.  

 Hebben fietsers op straat beloond met een flyer met kortingsacties. 
 

Deze acties zijn veel in de publiciteit geweest: RTV Utrecht. Zie daarvoor: 

https://www.youtube.com/watch?v=k3P7HhG8xFE&t=5s, radio M (2 x live), radio 5, Stadsblad en Alge-

meen Dagblad. Ook is gecommuniceerd, via onze website, onze nieuwsbrief en social media. 
 

2 Bijdragen aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming gevraagd en ongevraagd 

De NMU heeft als volgt bijgedragen aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming: 

 We hebben een brief verstuurd naar 25 gemeenten (excl. Utrecht) met ‘5 makkelijke maatregelen voor 

schone lucht’. 

 We waren actief betrokken bij het co-creatieproces rondom het nieuwe programma luchtkwaliteit van 

de provincie Utrecht. Zo hebben we bijgedragen aan een BOB bijeenkomst (Beeldvorming, Oordeels-

vorming en Besluitvorming) van Provinciale Staten over luchtkwaliteit en aan de slotsessie op 31 ok-

tober. De rol van de provincie is op dit onderwerp complex, omdat vooral Rijk en gemeente aan de 

knoppen zitten. Tevens zijn kansen verkend met de provincie voor ontwikkelen fietsapp voor de hele 

regio. 

 In het kader van de gemeenteraadverkiezingen heeft de NMU een flyer opgesteld ten behoeve van 

het opstellen van de verkiezingsprogramma’s, met daarin onze lobbypunten op het gebied van schone 

lucht en duurzame mobiliteit.   

Projectfinanciering 

Vanaf eind 2016 werken we actief samen met We Drive Solar en ondersteunen we energiecorporaties of 

andere initiatieven met de overstap naar elektrisch rijden. Begin 2017 kwamen de eerste 20 Renault Zoés 

naar provincie Utrecht. We hebben diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd met onder meer de 

aanwezigheid van wethouders, zoals in Doorn (18 april), Zeist (15 maart, 15 deelnemers), Amerongen (4 

april, 12 deelnemers), Baarn (15 mei, 12 deelnemers) en de Bilt op 28 juni (25 deelnemers). Met de 

avonden hebben we 20 nieuwe aanmeldingen verkregen. Feestelijke opening van de laadpaal van We 

Drive Solar in de Ecowijk Houten (30 deelnemers). In opdracht voor gemeente Soest interviews gehou-

den bij bewoners over elektrisch rijden en smart grid uitgevoerd. Het is nu aan de gemeente om het ver-

volg op te pakken. Verder hebben we diverse gesprekken gevoerd bij gemeenten, zoals Amersfoort en 

Houten over de mogelijkheid van de gemeente om meerdere auto’s af te nemen voor eigen ritten. Ge-

sprekken met projectontwikkelaars gevoerd voor het koppelen van duurzame mobiliteit aan nieuwbouw-

locaties.   
 

DUURZAME LANDBOUW 

De agrarische sector is de grootste grondgebruiker in Utrecht en heeft daardoor een grote impact op het 

landschap, de natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. De landbouw staat voor verschillende duur-

zaamheidsopgaven. De NMU draagt bij aan het behalen van deze duurzaamheidsopgaven en zet in op 

een agrarische sector in Utrecht die in harmonie is met zijn omgeving en gebruik maakt van gesloten 

(regionale) kringlopen, zonder schadelijke uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Basisfinanciering 

1 Bijdragen aan provinciale beleidsvorming 

https://www.youtube.com/watch?v=k3P7HhG8xFE&t=5s
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Groot succes was de lancering dit najaar van het actieplan Duurzame landbouw met natuur. Hierin 

heeft de NMU als initiatiefnemer samen met andere natuur- en landbouworganisaties aangegeven, hoe 

we de biodiversiteit in het agrarische gebied willen versterken en de landbouw meer natuurinclusief willen 

maken. Het plan is aangeboden aan gedeputeerde Maasdam als inbreng voor de provinciale Land-

bouwvisie. Impact: start van samenwerking van een brede alliantie met de landbouwsector, waarin we 

pro-actief en samen inbreng leveren voor beleid, en samen concrete acties voorbereiden. Tevens toe-

zegging vanuit de gedeputeerde om het actieplan te vertalen in beleid van de provincie en medewerking 

te geven vanuit de provincie voor de realisatie van de ambities.  
 

In de zomer heeft de NMU een gesprek georganiseerd tussen de nieuwe gedeputeerde van de Provincie 

en duurzame boeren uit het netwerk van de NMU. De ambities van de boeren stonden centraal tijdens 

het gesprek.   
 

2 Bewustwording vergroten door kennisdeling en versnellen verduurzaming van de landbouw in 

Utrecht door bijdragen aan concrete projecten, opzetten en uitvoeren van concrete projecten 

met partnerorganisaties en agrarische ondernemers. 
 

Onze landbouwcampagne ‘Op zoek naar de duurzame boer’ richtte zich dit jaar op het leggen van de 

basis voor concrete projecten, gericht op verduurzaming van de landbouw, regionale kringlopen en het 

verkorten van de ketens tussen producent en consument. Daarvoor is besloten om de samenwerking aan 

te gaan met het CSA-boerderij: Herenboereninitiatief in Soest en deze te ondersteunen in het vinden 

van een locatie en deelnemers.  
 

Verder hebben we wederom diverse boeren een podium gegeven door ze te filmen en dit op onze websi-

te zichtbaar te maken. Ten behoeve van kennisdeling en bewustwording organiseerden wij een aantal 

bijeenkomsten, zoals: 

 Op 28 maart een Oostbroeklezing voor 30 vrijwilligers over natuurinclusieve landbouw, door Theo 

Vogelzang van Wageningen Economic Research. Goed verhaal met goede discussie na afloop.  

 30 maart een Leader café over gemeenschapslandbouw (40 aanwezigen).  

 Op 21 april een excursie naar het voedselbos Makeblijde, ten behoeve van kennisdeling en bewust-

wording rondom de mogelijkheden van voedselbossen.  

 Tevens met LEU en Louis Bolk Instituut een bijeenkomst over Boeren en Bomen met als doel om 

kennis te delen en boeren te enthousiasmeren om mee te doen met een pilot.  
 
 

DE GROENE, KLIMAATACTIEVE STAD 

Ten behoeven van het vierjarige programma hebben we eind 2016 een nieuwe strategie ontwikkeld voor 

de aanpak van de groenblauwe, klimaatactieve stad. In dit thema zetten we in op het klimaatbestendig 

maken van de bebouwde leefomgeving van de provincie Utrecht (zowel in steden, als in dorpen). Dit 

doen we door bij te dragen aan meer groen en water in de stad. Hiermee werken we niet alleen aan een 

klimaatbestendige leefomgeving, maar ook aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor nu én 

in de toekomst. 

Basisfinanciering 

1 Bijdragen aan provinciale en gemeentelijke beleidsvorming 
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In het voorjaar is een inspiratiedocument voor gemeenten opgesteld en verspreid, met een overzicht van 

maatregelen, tools, goede voorbeelden, stappenplan etc. Hiermee hebben we concreet handelingsper-

spectief geboden aan gemeenten. Ook hebben we de publiciteit opgezocht. Zoals op 16 juni tijdens een 

tv-uitzending bij RTV Utrecht waar we hebben gesproken over meer groen in de stad, n.a.v. rapport van 

Gezondheidsraad.  
 

2 Het aanjagen en ondersteunen van (nieuwe) projectinitiatieven en beweging van onderop  

Met behulp van een vrijwilliger vanaf april 2017 en extra inhuur heeft de NMU lopende initiatieven bij ge-

meenten in kaart gebracht. We hebben ook door een stagiair onderzoek laten uitvoeren naar de potentie 

van groene daken in de provincie Utrecht. Die is groot, maar wordt nog maar heel weinig benut, terwijl 

onder andere beperkte ruimte in de stedelijke omgeving en de noodzaak tot klimaatadaptatie steeds 

meer slimme manieren vergen voor het toevoegen van groen in de stad. Meer bekendheid bij burgers en 

een hogere ambitie bij overheden is daarbij belangrijk! 

 

Op 6 februari 2018 hebben we een succesvolle praktijkmiddag klimaatadapatie georganiseerd. Deze 

bijeenkomst zou eigenlijk 11 december plaatsvinden en was al geheel in 2017 voorbereid. Wegens zeer 

slechte weersomstandigheden (sneeuwstorm), is deze verzet. 70 deelnemers van verschillende gemeen-

ten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gingen aan de slag met klimaatadap-

tatie. Resultaat: kennisdeling en opbouw van een nieuw netwerk. Enabled impact: we stellen deze orga-

nisaties in staat hun eigen doelstellingen te realiseren. Voor de Provincie Utrecht leverde de praktijkmid-

dag belangrijke input voor hun nieuwe plan op klimaatadaptatie.  

Projectfinanciering 

In 2016 zijn we een groot programma Groen aan de Buurt gestart. Een samenwerking voor 3 jaar met 

LEU en IVN, waarmee we de samenwerking tussen gemeenten en lokale bewonersinitiatieven tot ontwik-

keling brengen. Vanuit de NMU ondersteunen we lokale bewonersinitiatieven met het Servicepunt 

Groen aan de buurt, in het realiseren van hun groenplannen en de communicatie met gemeenten. Begin 

2017 werd de Groen aan de Buurt website opgeleverd: www.groenaandebuurt.nl en gelanceerd met de 

provincie. De website is bedoeld voor bewonersinitiatieven en gemeenten, en biedt een overzicht van 

kennis, praktische informatie, voorbeelddocumenten en inspirerende voorbeelden.  

Op 14 juni vond de succesvolle startconferentie Groen aan de Buurt plaats samen met IVN en Landschap 

Erfgoed Utrecht. Gedeputeerde Mirjam Maasdam had hier haar eerste optreden als gedeputeerde. Dit 

jaar hebben we een beschikking gekregen voor de uitvoering van de voucherregeling om voor een be-

drag van 170.000 aan vouchers ‘Beleef en Bewonder’ uit te geven aan groene buurtinitiatieven. We 

hebben daarmee de uitvoering van 200 bewonersprojecten op het gebied van biodiversiteit, landschap en 

klimaatadaptie mogelijk gemaakt. Rondom uitreiking van de vouchers door gedeputeerde Maasdam is 

een feestelijke bijeenkomst op 2 november georganiseerd. Tevens vond een themabijeenkomst Groen 

aan de Buurt plaats, voor 15 bestuurders/ambtenaren van gemeenten en waterschappen. Doel was om 

kennis en informatie uit te wisselen over zelfbeheer etc. De regeling is samen met de provincie geëvalu-

eerd en op basis daarvan wordt een nieuwe regeling in 2018 voorbereid.  

1.1.3 Werkveldoverstijgende werkzaamheden 

Basisfinanciering 
 

1 De NMU maakt deel uit van en acteert actief in het professionele regionale netwerk. 

http://www.groenaandebuurt.nl/
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Bestuurlijk overleg en advisering  

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

cessen en overleggen. Overleggen die in 2017 hebben plaatsgevonden waren onder meer met  politici en 

bestuurders van provincie en gemeenten, Waterschappen, met de Economic Board of Utrecht, het 

Utrecht Sustainability Institute etc.  

Community en netwerken 

Samen met de inwoners en professionals uit de provincie Utrecht werkt de NMU aan een groene en 

duurzame Provincie. NMU medewerkers treden dikwijls op verzoek op bij bijeenkomsten van lokale groe-

pen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze focus ligt op het zo goed mogelijk 

ontwikkelen en onderhouden van ons netwerk. Het netwerk stelt ons in staat om te blijven werken aan 

onze doelstellingen en voedt ons met nieuwe trends en ontwikkelingen. Zo hebben we onze achterban 

ook actief (in dialoog) betrokken bij de ontwikkeling en invulling van ons jaarthema: energielandschappen.  

We onderscheiden verschillende groepen in onze achterban. We gaan uit van het professionele netwerk, 

de lokale groepen (ca 150 in ons netwerk), en de supporters. Rondom onze programma’s betrekken we 

de lokale groepen en supporters actief, zoals rondom duurzame landbouw en duurzame mobiliteit. Ook 

vanuit ons Servicepunt Energie ondersteunen we lokale energiecorporaties met het realiseren van hun 

doelstellingen. Het blijkt lastig om onze supporters actiever aan de NMU te binden. In 2018 zullen we ons 

communicatiebeleid herzien en specifiek daaraan aandacht besteden. 

Binnen het professionele netwerk werken we vaak op projectbasis samen. In de samenwerking met par-

tijen zoals EBU en USI zorgen we voor versterking van elkaars krachten. Andere partijen waar we mee in 

contact zijn, zijn: Vitens, Rabobank, Triodosbank, energiebedrijven, kennisinstellingen zoals de HU, TNO, 

UU, Cirkelstad en vele anderen. We werken samen op het gebied van concrete projecten in het veld, en 

trekken gezamenlijk op in de regionale lobby.  
 

2 Beïnvloeding landelijke, provinciale en gemeentelijke besluitvorming op basis van expertise, 

voelsprieten en ervaring in de praktijk.  

Samenwerking met collega-organisaties 

De NMU speelt een coördinerende rol in het Oostbroek-verband van de provinciale natuurorganisaties, is 

actief in de landelijke samenwerking van de natuur- en milieufederaties (de NMU-directeur is voorzitter 

van het Algemeen Bestuur) en stemt van daaruit landelijk ook af met andere natuur/ en milieuorganisaties 

in de Groene 11.  

 

Binnen het samenwerkingsverband van de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties werken we aan een 

aantal omvangrijke projecten samen met de andere NMF’s, waaronder het project ‘Wind op Land’ in 

opdracht van EZ en de Nacht van de Nacht. Thema’s waaraan in ieder geval gezamenlijk wordt gewerkt 

zijn: energie, voedsel en grondstoffen en sinds 2017 circulaire economie.  

 

De partijen in de Utrechtse regio presenteren zich in toenemende mate gezamenlijk, bijvoorbeeld op lan-

delijke congressen als Utrecht Region. Met name de bijeenkomsten georganiseerd vanuit de regionale 

energiealliantie en in samenwerking met de provincie voeren dit label. 

Gemeentelijke verkiezingen 

Rondom de gemeentelijke verkiezingen heeft de NMU op diverse momenten input geleverd. Voordat de 

partijen verkiezingsprogramma’s gingen opstellen heeft de NMU een pamflet geschreven en onder de 
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aandacht gebracht met op elk thema een toelichting op de opgave, de rol van de gemeente en concrete 

suggesties die de partijen in hun programma op konden nemen. Vervolgens heeft de NMU een debat 

voorbereid in de gemeente Utrecht tussen de kandidaten van 10 verschillende partijen. Dit Groene ver-

kiezingsdebat vond plaats op 22 februari 2018 en was druk bezocht. De kandidaten reageerden op ver-

schillende stellingen op de thema’s duurzame mobiliteit, duurzame groei, leefbaarheid en klimaatveran-

dering. Door de hele provincie zijn kandidaten gefilmd van verschillende partijen met hun Groene Belofte. 

Deze filmpjes zijn via social media onder de aandacht gebracht. In 2018 zal de NMU de nieuw gekozen 

raadsleden informeren middels een flyer met daarin wederom aandacht voor de duurzame vraagstukken 

en de concrete handelingsperspectieven die de gemeenteraadsleden daar zelf hebben.  
 

3 Genereren continue flow van relevante informatie over de verschillende activiteiten en resulta-

ten van de NMU en ontwikkelingen in de omgeving naar netwerk. 

Communicatie 

In 2015 zijn we de campagnematige manier van werken gestart. De diverse communicatiemiddelen en 

de verschillende projecten binnen een thema zijn beter op elkaar aangesloten, zodat ze elkaar verster-

ken. Na een grondige evaluatie hebben we in 2017 de keuze gemaakt om onze campagnes op een pro-

grammatische manier aan te sturen. Binnen die programma’s organiseren we campagnematige activitei-

ten en communicatieve acties. In 2017 werkten we aan 2 programma’s, namelijk duurzame mobiliteit en 

landbouw. Door de activiteiten en communicatie-uitingen te clusteren wordt het bereik en de impact gro-

ter en heeft de NMU een duidelijker herkenbaar profiel gekregen. Het communicatiewerk bestaat deels uit 

algemene NMU-communicatieactiviteiten en deels uit projectgebonden werkzaamheden. De NMU-

website kent hierin een centrale plek. In 2017 is de website in ieder geval op gebied van energie en circu-

laire economie grondig aangevuld. En verder zijn de overige thema´s actueel gehouden. 

Communicatiemiddelen 

Onze algemene NMU nieuwsbrief is maandelijks verstuurd naar 1.834 lezers. Het aantal kent daar-

mee een lichte stijging. Het aantal Twittervolgers is gestegen van 3.500 naar 3.900 volgers. Thematische 

nieuwsbrieven, bijvoorbeeld over mobiliteit en infrastructuur, energiebesparing en andere onderwerpen, 

bereikten ca. 4.600 abonnees. Het Facebookbereik is met de campagnes ‘Gezond op pad’ en de nieuwe 

community ‘I love Utrecht' gegroeid van 776 naar zo’n 1.650 volgers. Ons jaarlijkse Jaarbericht met de 

hoogtepunten van 2017 is verschenen in december 2017, zowel digitaal als op papier. Begin 2017 zijn we 

overgestapt op een nieuw CRM systeem en hebben we onze database grondig opgeschoond.  

Financiering NPL 
Jaarthema NMU: energielandschappen 

De NMU startte in 2017 met een centraal jaarthema: Energielandschappen. Op 22 mei vond daarvan 

binnen de NMU de aftrap plaats met inhoudelijk kader en voorzien traject. Insteek was om met diverse 

partijen, zoals onze achterban, de dialoog te voeren met als doel het thema te agenderen in de regio en 

een gezamenlijk beeld te vormen van de dilemma’s en mogelijkheden. We hebben onder meer de  

dialoog gevoerd met het Oostbroekoverleg (ambtelijk en directeuren), de Regionale energiealliantie part-

ners (samen met de provincie Utrecht), landschapsbureau OKRA en gemeente Stichtse Vecht. We heb-

ben een excursie georganiseerd voor onze RvA en RvT, inclusief dialoog. Tevens hebben we een pre-

sentatie gegeven tijdens de afsluitende conferentie van de Green Deal ‘Regionale Energiestrategieën’. 

Resultaat: aanpak energielandschappen begint steeds meer richting te krijgen. De Oostbroekpartners zijn 

bereid tot een offensieve visie op energielandschappen. Er is een toenemende bewustwording bij regio-
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nale partijen en NMU heeft inzicht in mogelijke samenwerking in de regio. Tevens gingen we concreet 

aan de slag op een aantal vlakken: In opdracht van het recreatieschap hebben we een verkenning uitge-

voerd naar energielandschappen. Het traject met de regionale energiealliantie heeft geleid tot uitwerking 

van een kennisprogramma voor gemeenten en voorbereiding voor een brede bijeenkomst. Energieland-

schappen is met deze activiteiten geagendeerd binnen verschillende gremia en besloten is dat het ook in 

2018 het jaarthema zal blijven. 

Projectfinanciering 

De NMU is voorzitter en voert de coördinatie uit van het Netwerk 2040. (Het netwerk van bedrijven, over-

heden en andere organisaties die willen bijdragen aan het versnellen van duurzaamheid). In 2017 is on-

der andere een innovatietafel over energie uit oppervlaktewater in Amersfoort georganiseerd, met deel-

nemende partijen zoals de gemeente, het waterschap, woningcorporaties en ingenieurs. Deze innovatie-

tafel krijgt concreet vervolg in de uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar een business case in een 

van de wijken in Amersfoort. 
 

De NMU is lid van het projectteam dat de Staat van Utrecht produceert en is verantwoordelijk voor de 

communicatie. Op 30 maart 2017 is de Staat van Utrecht 2017 gelanceerd tijdens een levendige bijeen-

komst met een zeer divers netwerk. De SvU heeft een nieuwe website gekregen, met daarop ook ruimte 

voor dialoogactiviteiten en regio-strategie. Gedurende het jaar is de dialoog over de SvU georganiseerd, 

met onder meer een inspiratiesessie voor gemeenten op 9 mei, bestaande uit een presentatie van de 

SvU en werksessies, op 19 mei een workshop tijdens het VNG Utrecht congres, op 1 juni een vervolg-

sessie met VNG voor bestuurders en raadsleden van Utrechtse gemeenten. Actieve werksessies, waarbij 

deelnemers zelf aan de slag zijn gegaan met de SvU. Dit leverde voor de deelnemers tevens input voor 

verkiezingsprogramma’s. Op 6 september vond een presentatie plaats bij een bijeenkomst voor alle grif-

fies van 26 gemeenten. Tot slot is een vervolgprogramma opgesteld voor 2018 en 2019.  
 

Medio 2017 is het 3 jarige programma Duurzaam Door in de huidige staat afgerond en eind 2017 vast-

gesteld. Het programma heeft als doel om lopende trajecten te versnellen en te verbreden, door verbin-

dingen te leggen en een extra impuls te geven. Duurzaam Door is een landelijk subsidieprogramma van 

RVO. De Provincie Utrecht heeft de NMU de coördinerende rol gegeven in de regio. In 2016 kreeg het 

programma een vervolg in Duurzaam Door 2. Dit vervolg richt zich op de thema’s circulaire economie en 

energie. De provincie heeft eind oktober 2016 de beschikking afgegeven. Ten behoeve van de verant-

woording van het programma Duurzaam Door 2016 zijn de bestedingen in een aparte bijlage opgenomen 

in dit bestuursverslag. De volgende projecten heeft de NMU, mede gefinancierd vanuit Duurzaam Door in 

2017 uitgevoerd. Ze zijn uitvoeriger beschreven in het hoofdstuk Energie en Grondstoffen van dit be-

stuursverslag:  

 Aanjagen Regionale energiealliantie 

 Servicepunt Energie Lokaal Utrecht, energiebesparing bij particulieren 

 CoP energieinitiatieven 

 Collectieve zonne-energie 

 Alliantie Cirkelregio Utrecht en kennisdeling CE 

 Hoogwaardige inzet biomassa 

 Versnellen allianties ketens (ENECO Energy Campus) 
 

Als programmamanager Duurzaam Door heeft de NMU een aantal partijen opdracht gegeven vanuit de 

middelen van Duurzaam Door. Hierdoor zijn in 2017 de volgende projecten uitgevoerd door derden: 
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 USI, Cirkellabs: organisatie van netwerkbijeenkomst gericht op het creëren van afvalvrije gebieden. 

Heeft geleid tot potentieel 2 allianties die met elkaar mogelijkheden verkennen, namelijk Uithof en 

Centrum Utrecht. 

 Cirkelstad Utrecht / BOOT-ingenieurs: Old School, New School, alliantiebouwer bouw en sloop 

 MVO Nederland: CoP Circulair verbouwen  

 7dagenCirculair en Warenhuisje: Lesprogramma Circulair ontwikkelen en uitvoeren bij 1 school. 

 Juridisch advies, kantoren als grondstofdepot samenwerkingsovereenkomst. 
 

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

partners. Deze projecten zijn in de desbetreffende bestuursverslagen opgenomen. Het programma Duur-

zaam Door is hiermee officieel afgerond. Met het programma zijn diverse lokale initiatieven verder ge-

bracht en opgeschaald. Ook is kennis gedeeld binnen de regio rondom Circulaire economie en duurzame 

energie. Tot slot zijn 2 solide regionale samenwerkingsverbanden dankzij het programma tot stand ge-

komen, namelijk de alliantie Cirkelregio en de regionale energiealliantie.  
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1.2 Financiële zaken 

Realisatie 2017 

2017 was het eerste jaar met de vierjarige basissubsidie van de Provincie. Daarnaast kende de provincie 

aanvullende driejarige subsidie toe voor Energie en Natuur en Landbouw. De activiteiten in 2017 zijn in 

grote lijnen uitgevoerd zoals voorgenomen in het werkplan en de begroting. Dit geldt zowel voor de van te 

voren gestelde doelen en de geformuleerde producten en resultaten, als voor de ureninzet.  

Het resultaat van € 67.509 is hoger dan begroting en dan 2016 (begroot: € 0; 2016: € 10.891).  

Hieronder ziet u een onderverdeling van het resultaat naar oorzaak (tweede blok). 
 

       

Afwijking van resultaat  in 
bedragen 

1
 

Afwijking in percen-
tages 

 

2017 

 

Begroot 

 

2016 

 

tov begr 

 

tov 2016 

 

tov begr 

 

tov 2016 

Resultaat 67.509 
 

0 
 

10.891 
 

67.509 
 

56.619 
   

520% 

              

Opgebouwd uit: 

             Vaste opbrengsten 505.558 

 

521.800 

 

435.303 

 

-16.242 

 

70.255 

 

-3% 

 

16% 

Opbrengsten uit projecturen 488.994 

 

363.100 

 

390.986 

 

125.894 

 

98.007 

 

35% 

 

25% 

  - waarvan voorgaande jaren 21.782  0  13.674  21.782  8.108    59% 

Personeelskosten -811.604 

 

-767.700 

 

-724.992 

 

-43.904 

 

-86.612 

 

6% 

 

12% 

Huisvesting + organisatie -123.307 

 

-120.400 

 

-97.955 

 

-2.907 

 

-25.352 

 

2% 

 

26% 

Overige factoren 7.868 

 

3.200 

 

7.548 

 

4.668 

 

320 

 

146% 

 

4% 

 

De belangrijkste oorzaken van het verschil met de begroting zijn:  

– Hogere opbrengsten uit projecturen  

– Daar tegenover staan ook hogere kosten van vast en ingehuurd personeel (bijna € 44.000) 

– (Project)baten voorgaande jaren (bijna € 22.000). 

 

De belangrijkste oorzaken van het verschil met 2016 zijn: 

– Hogere basissubsidie (ruim € 70.000) en 

– Hogere opbrengsten uit projecturen (€ 98.000, waarvan ruim € 8.100 voorgaande jaren) 

– Hogere kosten van vast en ingehuurd personeel (€ 86.500) 

– Hogere huisvestings- en organisatielasten (ruim € 25.000). 

Deze aspecten worden hieronder verder toegelicht. 
 

In de resultaatbestemming wordt € 15.733 toegevoegd aan de opgebouwde egalisatiereserve, vanwege 

een positief resultaat bij de provinciale basissubsidie (minder kosten voor de uitvoering dan gefinancierd). 

Resteert een saldo van € 51.776 dat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.  

 

BATEN 

Met ingang van 2017 is de jaarrekening opgebouwd volgens de aangepaste Richtlijn voor de Jaar-

verslaggeving 650. De vergelijkende cijfers voor de begroting en voor 2016 zijn hieraan aangepast. 

Ook deze toelichting volgt de aangepaste richtlijn. 

                                                      
1
 Een plus geeft aan een positieve invloed op het resultaat (hogere baten of lagere kosten), een min het omgekeerde. 
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Baten van particulieren 

De baten van particulieren waren met € 1.735 hoger begroot (€ 1.600) dan de opbrengst van 2016 

(€ 924). In 2017 waren er zestien donateurs die een periodieke donatie lieten incasseren en nog eens 

vier die zelf regelmatig een bedrag storten. Samen geven de vaste donateurs ca € 900. De overige dona-

ties zijn incidenteel. 

Donaties van verenigingen en stichtingen zijn te vinden onder Donaties overige organisaties zonder 

winststreven. 

Baten van bedrijven 

Er waren geen baten van bedrijven. 

Baten van loterijorganisaties 

Er waren geen baten van loterijorganisaties.  

Zie voor de baten die de NMU van de NPL ontvangt via de Natuur en milieufederaties onder ‘Baten van 

verbonden organisaties zonder winststreven’. 

Subsidies  

Voor haar werkzaamheden ontvangt de NMU van de Provincie Utrecht een basissubsidie van € 297.303. 

Deze subsidie is overeengekomen voor de jaren 2017-2020. Voor de periode 2017-2019 heeft de Provin-

cie ook een subsidie toegekend van € 30.000 per jaar voor activiteiten op het gebied van Natuur en 

Landschap (AVP) en € 56.500 per jaar voor activiteiten op het gebied van Energie. 

Bij deze subsidie mag worden geschoven tussen de jaren. De NMU heeft in 2017 de Energiesubsidie 

geheel benut, maar schuift van de basissubsidie € 16.245 door naar 2018.  

 

De NMU verkrijgt haar baten voor een groot deel uit projecten die worden uitgevoerd voor de Provincie, 

gemeenten, de Natuur en milieufederaties (NPL-geld) en andere financiers.  

Conform de aangepaste Richtlijn 650 zijn de projectbaten in de jaarrekening gesplitst naar ‘subsidies’ en 

‘baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten’. Wij geven hieronder een uitsplit-

sing van de projectbaten naar deze twee categorieën.  
 
 

Projectbaten gespitst naar subsidie en  baten als tegenprestatie 

         

   Subsidie            
 Baten als tegenpresta-
tie        

   Uren  
 

 Materiaal  
 

 Totaal     Uren  
 

 Materiaal  
 

 Totaal    

Provincie 132.887 
 

192.877 
 

325.764 
 

102.730 
 

15.229 
 

117.959   

Overige overheden 15.384 
 

3.483 
 

18.866 
 

97.840 
 

96.294 
 

194.134   

Niet-overheden - 
 

- 
 

- 
 

45.564 
 

150 
 

45.714   

NPL (ov.org.) 94.590 
 

1.488 
 

96.078 
 

- 
 

- 
 

-   

  
           

  

Totaal 242.860 
 

197.848 
 

440.709 
 

246.134 
 

111.673 
 

357.807   

  
           

  

 

Voor de werkzaamheden van de NMU is het onderscheid naar subsidie en baten als tegenprestatie niet 

zo relevant. Daarom zullen wij voor een verklaring van het resultaat de projecten als geheel bekijken. 

 

De kosten voor materiaal, diensten en voor samenwerkingspartners worden een-op-een doorberekend. 

De projecturen daarentegen zijn bepalend voor het resultaat. Daarom hieronder een uitsplitsing van deze 

uren naar financier, ten opzichte van begroting en 2016. 
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Opbrengsten uit projecturen gespecificeerd naar financier 

       

Afwijking in bedragen 

 

Afwijking in perc. 

 

2017 

 

Begroot 
2
 2016 

 

tov begr  

 

tov 2016 

 

tov begr 

 

tov 2016 

NPL (Loterijorg.) 94.590 
   

102.220 
   

-7.630 
   

-7% 

Provincie  235.616 
   

143.455 
   

92.161 
   

64% 

Ov. overheden  113.224 
   

98.717 
   

14.506 
   

15% 

Niet-overheden 45.564    46.594    -1.030    -2% 

              

Tot. projecturen 488.994 

 

363.100 

 

390.986 

 

125.894 

 

98.007 

 

35% 

 

25% 

 
 

Provincie 

Uit bovenstaande uitsplitsing blijkt dat het aantal projecturen 35% hoger is dan begroot (een uitsplitsing 

naar financier wordt in de begroting niet gemaakt). Ten opzichte van 2016 is het aantal projecturen 25% 

hoger; het aantal uren voor de Provincie is 64% hoger dan in 2016. Dat heeft met name te maken met het 

in 2017 afgeronde programma Duurzaam Door (totaalbudget € 200.000) waarvoor in 2017 voor € 78.479 

aan uren is gerealiseerd. Een ander project voor de Provincie was de Dialoog Staat van Utrecht (€ 

38.700 aan uren) en de Wind-projecten in de provincie Utrecht (€ 45.537). Zie voor een opsomming van 

de projecten Bijlage 2. 
 

Andere overheden 

De projecten van andere overheden resulteerden in een opbrengst aan uren € 113.224 aan uren. Dat is 

15% meer dan in 2016. Het gaat hier om een groot aantal projecten waarvan Innovatieve aanpakken en 

Lokale initiatieven de grootste zijn (beide rond € 16.000 aan uren).  Zie voor een overzicht van al deze 

projecten Bijlage 2. 

 

Niet-overheden 

De opbrengst van projecten voor andere financiers dan overheden heeft in 2017 een resultaat opgeleverd 

van € 45.564 aan uren. Hierbij gaat het met name om projecten op het gebied van Ruimtelijke ordening. 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

Bij baten van verbonden organisaties zonder winststreven zijn opgenomen alle opbrengsten die verkre-

gen zijn via de Stichting De Natuur en Milieufederaties (NMF). Volgens opgave van NMF was de financie-

ring via deze bron in 2017 voor 94,6% afkomstig van de Nationale Postcodeloterij (in 2016 was dit 

95,2%), de rest is afkomstig van subsidies van overheden en anderen.  

De NMU ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage van de NMF van € 118.000. Deze bijdrage wordt gebruikt 

voor het financieren van activiteiten ten behoeve van de doelstellingen van de NMU. 

Daarnaast voert de NMU ook projecten uit in samenwerking met andere federaties. Deze werkzaamhe-

den waren in 2017 goed voor een opbrengst van € 94.590 aan uren, dat is 7% minder dan in 2016. Hier-

toe behoort ook een nagekomen vergoeding uit 2016 van € 11.430 als gevolg van een hoger uurtarief 

binnen het project ‘Milieustudie Wind op land’ dan waarmee was gerekend. Aan dit project is in 2017 voor 

€ 37.400 aan uren besteed. 

Een groot project voor de NMU in 2017 was wederom ‘de Nacht van de nacht’ waarvan de NMU opnieuw 

projectleider was. Daarnaast was er een aantal kleinere projecten, zie hiervoor Bijlage 1. 
 

                                                      
2
 In de begroting is geen verdeling aangebracht naar herkomst van de opbrengsten. Daarom wordt hier alleen het totaalbedrag aangegeven. 



 

 

29   |    

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Bij baten van overige organisaties zonder winststreven vinden we de bijdragen van de aangesloten orga-

nisaties: Natuurmonumenten (€ 10.000) en Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer (elk € 5.000) 

Daarnaast hebben hier de donaties van stichtingen en verenigingen een plaats gevonden, waarbij een 

grote gift van de Vrienden van Groen Haarzuilens (€ 977) eruit springt. 

Overige baten 

Onder overige baten zijn opgenomen: 

– Opbrengsten campagnes  € 1.992 

– Diensten aan derden  €    360. 
 
 
LASTEN 

Besteding aan de doelstelling 

In de jaarrekening van 2017 is de berekening van de besteding aan de doelstellingen aangepast. Het 

percentage dat nu wordt weergegeven is exclusief de besteding aan Beheer en administratie. De verge-

lijkende cijfers van 2016 zijn hieraan aangepast. 

In 2017 kon 77,3% van de baten besteed worden aan de doelstellingen (begroot: 78,2%, 2016: 73,9%). 

Bijna de helft werd besteed aan projecten Energie en grondstoffen. Aan Natuur en Landschap werd ruim 

30% besteed. De bestedingen aan de overige doelstellingen liggen onder de 10%. 

Werving baten 

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

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

organisatie op basis van de urenbesteding van de medewerkers aan projectontwikkeling en acquisitie.  

De wervingskosten bedroegen in 2017 € 76.137 (begroot: € 82.397; 2016: € 75.885). Van de bestede 

uren is 8,4% besteed aan acquisitie en projectontwikkeling. Het beleid van de NMU is om deze kosten 

beperkt te houden tot max. 10% van de betreffende projectsubsidiebaten.  

Organisatiekosten 
 

       

Afwijking in bedragen 

 

Afwijking in perc. 

 

2017 

 

Begroot 

 

2016 

 

tov begr 

 

tov 2016 

 

tov begr 

 

tov 2016 

Personeel 811.604 
 

767.700 
 

724.992 
 

43.904 
 

86.612 
 

6% 
 

12% 

Huisvesting 53.255 
 

53.800 
 

39.835 
 

-545 
 

13.420 
 

-1% 
 

34% 

Kantoorkosten 70.051 
 

66.600 
 

58.120 
 

3.451 
 

11.931 
 

5% 
 

21% 

              Kosten organisatie 934.911 
 

888.100 
 

822.947 
 

46.811 
 

111.964 
 

5% 
 

14% 

Projectkosten 306.870 
 

2.000 
 

140.571 
 

304.870 
 

166.298 
    

              Totaal lasten 1.241.780 
 

890.100 
 

963.518 
 

351.680 
 

278.262 
 

40% 
 

29% 

 -  -  -         
Totaal excl. ver-
goede  proj.kst 932.259 

 

890.100 

 

821.958 

 

42.159 

 

110.301 

 

5% 

 

13% 

 

In het staatje hierboven zijn de projectkosten die een op een worden vergoed, uit de lasten gehaald, zo-

dat de toe- en afname beter vergeleken kan worden. 
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De kosten van de organisatie waren in 2017 ruim  € 42.000 (5%) hoger dan begroot en ruim € 110.000 

(13%) hoger dan in 2016. 
 

De personeelskosten zijn 6% (bijna  € 44.000) hoger dan begroot en 12% (€ 86.500) hoger dan in 2016. 

Belangrijkste factoren: 

– De salariskosten liggen 2% (€ 10.874) boven begroting en zijn 7% (ruim € 32.500) hoger dan in 2016. 

Er is gekozen om een extra junior medewerker aan te stellen als vervanging van de vertrokken pro-

jectleider. Niet begroot waren de tijdelijke contracten met een viertal medewerkers in verband met de 

grote hoeveelheid opdrachten. Daarmee kwamen de kosten ca € 5.400 hoger uit dan begroot. Het ex-

tra verschil met 2016 komt verder voort uit het feit dat in 2016 een vacature een deel van het jaar niet 

was ingevuld en door onbetaald verlof in 2016. 

– Verlofuren op de balans (€ 2.287). Deze zijn niet begroot. Het aantal verlofuren op de balans is in 

2017 licht gestegen. 

– Sociale lasten: deze vertonen dezelfde percentages als de salarissen. Hetzelfde geldt voor de pensi-

oenpremies. 

– Studiekosten: deze zijn met € 17.650 € 2.350 lager dan begroot en bijna € 1.300 lager dan in 2016.  

– Ingehuurd personeel: als onderdeel van de flexibele schil maakt de NMU gebruik van ingehuurd per-

soneel. Dit is o.a. gebeurd voor Duurzaam Door en voor enkele projecten op energiegebied. De kos-

ten in 2017 (€ 61.500) zijn het dubbele van wat was begroot (€ 30.700) en bijna vier maal zoveel ais in 

2016 (€ 12.800). 
 

Het was duidelijk dat de NMU in 2017 voor hogere huisvestingskosten zou komen te staan. Niet alleen 

was er sprake van investeringen en de kosten van de verhuizing zelf, maar ook heeft de NMU gedurende 

vier maanden hogere huurkosten gehad door de doorberekening van 50% van de huurprijs van het nieu-

we pand vanaf het moment van ingaan van het contract tot de verhuizing in oktober. 

Uiteindelijk zijn de huisvestingskosten (ruim € 53.000) ongeveer uitgekomen op de begroting van 

€ 53.800. De huisvestingskosten zijn ruim € 13.400 hoger dan in 2016 door de hierboven genoemde re-

denen. Deze extra kosten zijn eenmalig. 
 

De kantoor- en administratiekosten zijn € 3.450 hoger dan begroot (5%) en € 12.000 hoger dan 2016 

(20%). Hier zijn de meest opvallende verschillen: 

– Investeringen samenhangend met de verhuizing: in het nieuwe pand is gekozen voor het verstrekken 

van een mobiele telefoon aan de medewerkers in plaats van vaste toestellen. Dit was niet begroot. 

Ook de aanschaf van een beamer en pc-houders valt hieronder, samen bijna € 3.800. 

– Automatisering: de kosten (€ 7.600) zijn ca € 1.600 hoger dan begroot, o.a. als gevolg van stijgende 

kosten van de back-up. 

– Accountantskosten: vanaf 2017 hanteert de accountant een hoger tarief dan in 2016. 

– CBF: het CBF hanteert een nieuwe tariefstructuur. Hierdoor zijn de jaarlijkse kosten hoger maar wordt 

de toetsing niet meer apart in rekening gebracht. Als gevolg hiervan waren de kosten voor het CBF € 

1.600 hoger dan in 2016. 

– Publiciteit: werkzaamheden aan en de hosting van de website leverden kosten op van € € 2.750 die 

voor een groot deel niet begroot waren. 

– De kosten voor advies, het jaarbericht en de Raad van Toezicht kwamen lager uit dan begroot en dan 

in 2016. 
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Beheer en administratie 

De kosten voor Beheer en Administratie (B&A) moeten apart gedefinieerd en verantwoord worden. Vanaf 

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

deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 

voor Kosten Beheer en administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten 

voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de bestedingen, maar wor-

den in de staat van baten en lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen. Deze organisatiekosten 

staan immers in hun geheel ten dienste van de inhoudelijke doelstellingen. In het najaar van 2011 heb-

ben de federaties afgesproken tot verdere uniformering van de berekeningswijze rond de B&A kosten en 

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

doelstellingen tot Beheer en Administratie kunnen worden gerekend zijn opgenomen in de toelichting op 

de bestedingen. Het bedrag aan Beheer en administratie wordt wel afgetrokken van de baten bij de bere-

kening van het percentage besteding aan de doelstellingen. 

In 2017 bedroegen de kosten B&A € 153.722 ofwel 11,2% van de totale baten (2016: 17,3%), met name 

door de afname van uren besteed aan office management (secretariaat, ICT, huisvesting) en financiën. 

Financieel resultaat 

De lage rente doet zich nu goed voelen. 2017 is het eerste jaar waarin de bankkosten de rentebaten 

overtreffen. Daardoor is het financieel resultaat € 99 negatief. In 2016 was het nog € 645 positief. 

Resultaatbestemming 

Het jaar is met een positief saldo van € 67.509 afgesloten. Er wordt € 15.733 toegevoegd aan de opge-

bouwde egalisatiereserve, vanwege een positief resultaat bij de provinciale basissubsidie (minder kosten 

voor de uitvoering dan gefinancierd is). 

Met de Provincie Utrecht is in het verleden afgesproken om in de (uren)boekhouding een scheiding aan 

te brengen tussen de activiteiten die worden gefinancierd vanuit de provinciale basissubsidie (de basista-

ken) en activiteiten die d.m.v. projectsubsidies en andere bijdragen worden gefinancierd. Zo kan bepaald 

worden of een positief saldo is toe te schrijven aan de basissubsidie van de provincie of aan andere 

bronnen. Uit de urenregistratie van de NMU blijkt dat we voor de door de provincie gefinancierde basista-

ken minder kosten hebben gemaakt dan in het werkplan begroot. In 2017 is er een ‘overschot’ van € 

15.733 is ontstaan op de provinciesubsidie. Dit tekort wordt toegevoegd aan de tot dit moment opge-

bouwde egalisatiereserve. Zie ook bijlagen 3 en 4.  
 

Het saldo van € 51.773 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De NMU streeft naar een conti-

nuïteitsreserve van minimaal een half  jaar vaste lasten (€ 435.000, het gemiddelde over de laatste drie 

jaar). Dit vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers, fluctuatie in projectinkomsten en 

als achtergronddekking bij het nemen van  risicovolle beslissingen. Door deze toevoeging komt de conti-

nuïteitsreserve op € 445.617, en is de gewenste hoogte van de reserve bereikt. 
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Recordbedrag voor goede doelen! 
 

 

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

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen 

jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede 

doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De donaties werden bekendgemaakt 

tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Acteur en milieuactivist Leonar-

do 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 kun-

nen we weer veel extra meters maken.” Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft 

de Natuur en Milieufederatie Utrecht o.a. haar jaarthema energielandschappen invulling kunnen geven 

samen met de omgeving.  
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1.2.1 Overige organisatorische zaken 

2017 kenmerkt zich op organisatorisch vlak als een stabiel jaar. Begin 2017 hebben we 2 nieuwe mede-

werkers aangenomen op het gebied van energie. Tevens zijn we in oktober verhuisd naar de Arthur van 

Schendelstraat. Daar huren we samen met Stichting Natuur en Milieu en Stichting Noordzee een verdie-

ping op een locatie waar meerdere duurzame organisaties gehuisvest zijn. Ook het pand is duurzamer 

dan het onze voorgaande huisvesting.  

 

Voor de extra projecten waar we aanvullende financiering voor verkrijgen, maar waarvoor binnen de vas-

te formatie geen uren meer beschikbaar zijn, huren we externe opdrachtnemers in. In 2017 hebben we dit 

10x gedaan. Ook zijn gedurende het jaar 11 stagiaires op 5 stageplekken, 1 vrijwilliger energie, 1 vrijwilli-

ger klimaatactieve stad en 1 vrijwilliger communicatie en diverse studentengroepen bij of voor ons aan de 

slag geweest. 

 

Afgelopen jaar hebben we het voeren van evaluaties geprofessionaliseerd. Er is periodiek een trekker 

aangesteld die zorgdraagt voor de uitvoering van projectevaluaties na afronding van de projecten.  

 

De directeur van de NMU was in 2017 tevens voorzitter van het landelijke samenwerkingsverband en het 

Algemeen Bestuur van de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s). De adjunct-directeur vertegenwoordigde 

de NMU in het Algemeen Bestuur van de NMF’s. Verder leverde de NMU zeven projectleiders aan de 

NMF’s, namelijk de projectleider Nacht van de Nacht, de projectmedewerker energie, de projectleider en 

projectmedewerker Wind, de projectmedewerker duurzame sportvelden en de opdrachtgever en project-

medewerker circulaire economie.  

Directie en raad van toezicht   

De directie vormt het bestuur van de Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) 

leiding en de uitvoering van programma’s en activiteiten van de NMU. De directie is verantwoordelijk voor 

de financiële positie van de stichting en haar resultaten en bestaat uit een directeur en een adjunct-

directeur met een onderlinge taakverdeling t.a.v. de dagelijkse leiding, onder eindverantwoordelijkheid 

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

 

De directie heeft in 2017 twee reguliere gesprekken gevoerd met het provinciebestuur, waar onder meer 

het vierjarenprogramma van de NMU en het werkplan 2017 op de agenda stonden. Ook is gesproken 

over Duurzaam Door, de duurzaamheidsprijs, het netwerk Utrecht2040 en specifieke ontwikkelingen in de 

lopende projecten.  
 

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op: 

– de algemene gang van zaken binnen de stichting; 

– het door de Directie gevoerde beleid en beheer; 

– het toezicht op het functioneren van de Directie.  
 

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

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

één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. De leden van Raad van Toezicht en 

Raad van Advies ontvangen geen bezoldiging.  
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Aan de leden van de directie, Raad van Toezicht en Raad van Advies zijn geen leningen, voorschotten 

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

kend dat zij geen andere onverenigbare nevenfuncties vervullen of een onderlinge (familie)relatie heb-

ben.  

Door hen opgegeven relevante (neven-) functies: 
 

Joris Hogenboom Voorzitter van het bestuur van de Natuur en Milieufederaties 

Bestuurslid Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, lid DB gebiedscommis-

sie, lid stuurgroep Aanpak Veenweiden, lid stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen 

   Voorzitter stuurgroep Energieneutrale melkveehouderij 

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

   Bestuurslid gebiedscommissie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

   Lid Raad van Advies Vallei Boert Bewust 

Josja Veraart  Lid curriculumcommissie opleiding Future Planet Studies UVA 

    

Arthur van Mansvelt Senior Sustainability analyst bij Triodos Bank 

Benno Oosterom:          Founder DODUVA ontwikkeling en advies 

Lid comité Vondelparc Energiepositief te Utrecht 

                                    Voorzitter stuurgroep Lenteakkoord 

Voorzitter college van kerkrentmeesters van de PNK-wijkgemeente  

Jacobikerk te Utrecht 

Secretaris van energiecoöperatie i.o. Zon op ZuidWest 

tijdelijk aanjager team SNEL i.o.v. de provincie Utrecht en EBU 

Paul van Ruiten  Directeur Milieu en Duurzaamheid bij TNO 

Raad van Advies USI (Utrecht Sustainability Institute) 

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

raad van toezicht van Aidevironment 

Werkgroep Duurzaamheid ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte) 

Lid raad van toezicht van Aidevironment 

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

   Vice-voorzitter bestuur Mezzo 

   Voorzitter van de Raad van Toezicht van Dedicon 

Jacomijn Pluimers Campagneleider Duurzaam Voedsel bij Milieudefensie tot 1 sept 2016 

Senior advisor Food and Agriculture - Wereld Natuur Fonds, vanaf 1 sept 2016 

   Lid Milieugroep Bunnik 

Olav-Jan van Gerwen Plv. hoofd Sector Duurzame Ontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) 

   Lid Algemeen Bestuur IVN afdeling Amersfoort e.o. 

Conny Groot  Senior projectleider marketing Natuur & Milieu 

Guus Ydema  Directeur van AGEM Holding BV 

Bestuurslid van de Vereniging Energiecoöperaties Gelderland 

Eigenaar van de eenmanszaak Step2Eco 
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Aan- en aftredingsdata leden Raad van Toezicht: 

Naam Benoemd Herkiesbaar Verpl Aftredend 

     Arthur van Mansvelt 23-sep-13 2017 2021 Herkozen  18-04-2017 

Guus Ydema 26 sep 17 2021 2025  

Paul van Ruiten 5-2-2013 2017 2021 12-12-2017 afgetreden 

Benno Oosterom 5-2-2013 2017 2021 Herkozen  18-04-2017 

Marianne kallen-Morren 15-apr-14 2018 2022 
 

Jacomijn Pluimers 9-2-2015 2019 2023 
 

Olav-Jan van Gerwen 9-2-2015 2019 2023 Voorzitter  

Conny Groot 20-9-2016 2020 2024 
 

Bezoldiging directie 

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

andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. In 

2013 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vast-

stelling van de beloning wordt aangesloten bij het karakter van de stichting. Deze is ook in overeenstem-

ming met evt. wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden. De stichting voldoet aan de WNT (Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Voor de specificatie van de 

beloning topfunctionarissen zie bladzijde 54. 

1.2.2 Verslag Raad van Toezicht en Raad van Advies 

Raad van Toezicht 

De RvT bestond in 2017 uit gemiddeld zeven leden. Eind 2017 is Paul van Ruiten afgetreden als lid van 

de RvT. Zijn eerste termijn zat erop. De RvT kende sindsdien 1 openstaande vacature op het gebied van 

Circulaire economie, duurzaamheid en bedrijfsleven. Zijn opvolger zal tijdens de vergadering van 15 mei 

2018 als aspirant-lid aantreden. Guus Ydema is aangetreden als aspirant-lid op 26 september 2017 en 

na afloop benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht.  
 

De leden van de RvT kwamen in 2017 vijf maal bij elkaar in een formele vergadering. De directie bereidt 

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

gang van de werkzaamheden van de NMU. De voortgangsberichten maken hier onderdeel van uit, maar 

ook presentaties door NMU-medewerkers over een inhoudelijk onderwerp. De RvT heeft in 2017 weder-

om een zelfevaluatie uitgevoerd, met als belangrijkste uitkomst dat de RvT vertrouwen heeft in het be-

stuur van de NMU en tevreden is over de goede en openhartige gedachtewisselingen tussen directie en 

RvT. Elke vier maanden krijgt de RvT een financiële tussenrapportage. Diverse formele zaken zijn aan de 

RvT ter goedkeuring voorgelegd, waaronder de jaarrekening 2016, welke in april 2016 is goedgekeurd. 

Het nieuwe beleidsplan 2018-2021 en het financiële meerjarenbeleid (beiden goedgekeurd in december 

2017). De begroting 2018 is in december goedgekeurd. Naast de toezichthoudende taken heeft de RvT 

een adviserende rol richting de directie. De RvT heeft geadviseerd over de projecten en ontwikkelingen: 

Groen aan de buurt, Circulaire economie, Staat van Utrecht, Energielandschappen, Beleidsplan 2018-

2021, het actieplan landbouw en natuur en het Servicepunt maatschappelijke samenleving. 

 

Raad van Advies 

De voorzitter van de RvT en leden van de Rvt zijn aanwezig geweest bij  alle 3 de vergaderingen van de 

Raad van Advies van de NMU. Hierin zitten voor een belangrijk deel vertegenwoordigers van het netwerk 
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van lokale natuur- en milieuorganisaties. Verder komt een aantal leden vanuit maatschappelijke organisa-

ties. Anderen zijn afkomstig vanuit het bedrijven en actief op het werkveld van de NMU. De Raad van 

Advies vergaderde in 2017 drie maal en adviseerde de directie en RvT op de volgende thema’s: gemeen-

teraadsverkiezingen, energielandschappen (excursie) en het beleidsplan 2018-2021. Naar aanleiding van 

de evaluatie in 2016 is besloten om de leden van de RvA meer te betrekken bij de voorbereidingen van 

de vergaderingen.  

1.2.3 Risicobeleid NMU 

Om het geheel van risk register, beheersmaatregelen en de cyclus van risicomanagement goed in de 

organisatie te borgen is risicobeleid nodig. Vandaar dat de NMU in 2017 haar risicobeleid heeft opge-

steld, van visie, doelstelling, scope en verantwoordelijkheidsverdeling tot de wijze waarop risicomanage-

ment geïmplementeerd wordt. Dit risicobeleid is goedgekeurd door de RvT op 13 februari 2018. De NMU 

streeft ernaar om risico’s die gerelateerd zijn aan bestuur en management, operationele zaken, financieel 

management, informatie management en juridische verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te beheer-

sen. Het gaat niet primair om het vermijden van risico’s maar om het herkennen en beheersen ervan; dus 

om het identificeren en nemen van passende (r)eacties om schade te voorkomen of te beperken. Risico-

management maakt integraal deel uit van de planning en control cyclus en van projectmanagement en is 

van toepassing voor iedereen in de organisatie. De top 8 risico’s zijn voor 2018 geïdentificeerd en van 

meerdere beheersmaatregelen voorzien. Hieronder vallen risico’s, zoals:  

– Kwetsbaarheid a.g.v. kleine organisatie (bijvoorbeeld bij vertrek/ziekte/overbelasting medewerkers) 

leidend tot plotseling wegvallen van belangrijke kennis, netwerk of competenties in geval van ziekte of 

vertrek; voorbeeld van beheersmaatregel: we zullen anticiperen op voorziene drukte door bijschakelen 

flexibele schil. Daarmee voorkomen we pieken en mogelijke overbelasting van medewerkers. Bij ver-

trek medewerker zorgen we voor een goede overdracht en gaan we goed na welke kennis en vaar-

digheden wegvallen en wat nodig is in de nieuwe situatie. 

– Snel veranderende communicatiemiddelen en -methoden leidend tot verlies van contact met doel-

groepen, minder impact en toegevoegde waarde en daardoor mogelijk verlies van financieringsstro-

men. Als beheersmaatregel hebben we onder meer opgenomen dat ons beleidsplan communicatie 

komend jaar zal worden geactualiseerd. Daarin zal specifiek aandacht besteed worden aan de veran-

derende communicatiemiddelen.  

1.2.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De NMU heeft duurzaamheid in haar DNA verankerd. Dit betekent dat we niet alleen werken aan een 

duurzame en mooie provincie Utrecht, maar daar ook als organisatie zelf aan bijdragen (“walk the talk”). 

Een paar voorbeelden:  

 We stimuleren werknemers om op de fiets naar het werk te gaan door middel van een fietsregeling. 

100% van de medewerkers komt op de fiets of met het openbaar vervoer.  

 Daarnaast zorgen we ervoor dat benodigde catering biologisch is en grotendeel vegetarisch en zoveel 

mogelijk afkomstig uit de streek. 

 In 2017 zijn we verhuisd naar een duurzamer pand. Zowel de energievoorziening, als de isolatie is 

duurzamer. Met de andere huurders wordt gekeken, welke maatregelen verder nog mogelijk zijn. Ook 

wordt de kantine gerund door de Colour Kitchen (waar diverse mensen werkzaam zijn, met voorheen 

afstand tot de arbeidsmarkt). 

 We scheiden ons eigen kantoorafval. 
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1.2.5 Vrijwilligersbeleid NMU 

Bij de NMU zijn regelmatig vrijwilligers aan het werk. Ze melden zich zelfstandig bij de NMU. Vaak gaat 

het om personen die op zoek zijn naar een volwaardige baan, waarbij dat niet direct lukt via sollicitaties, 

bijvoorbeeld omdat ze een tijdje uit de roulatie zijn geweest. Op deze manier doen ze bij de NMU relevan-

te werkervaring op en bouwen ze aan hun professionele netwerk. Hierdoor is het vervolgens mogelijk om 

toch aan volwaardig werk te komen, vaak met een aanbeveling vanuit de NMU. In 2017 zijn 3 vrijwilligers 

aan het werk geweest bij de NMU op het werkveld energie, klimaatactieve stad en communicatie. De 

vrijwilliger op energiegebied heeft eind 2017 via de NMU een volledige baan verkregen, de overige 2 

vrijwilligers zijn nu als zzp-er aan de slag. 

1.2.6 Gedragscodes: 9 principes van Good Governance Code Cultuur 

De NMU voldoet aan de 9 principes van Good Governance Code Cultuur. De manier waarop de NMU is 

georganiseerd is vastgelegd in onze statuten. Hierin is onder meer het bestuursmodel vastgelegd. Dit 

bestuursmodel is ook hierboven uitvoerig omschreven. Zie ook de verantwoordingsverklaring in het vol-

gende hoofdstuk. Aanvullend daarop: 

– De NMU streeft naar een zo groot mogelijke efficiëntie van inzet van middelen. 

– De taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd en sluiten aan bij de “9 Principes Good 

Governance”.  

– De NMU heeft een CBF-keurmerk. De eisen van het CBF hebben dezelfde strekking als de 9 Princi-

pes Good Governance Code Cultuur. 

1.2.7 Vooruitblik 2018 en verder 

De NMU heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan een aantal beleidsdocumenten. Eind 2017 is ons meerja-

rig beleidsplan en ons meerjaren financieel beleid goedgekeurd door de RvT. Ook hebben we ons risico-

beleid opgesteld. Daarmee is een goede beleidsbasis gelegd voor de komende jaren. In 2018 zullen we 

ons communicatiebeleid herzien. Met de start van het vierjarenprogramma in 2017 van de provincie heeft 

de NMU meer financiële zekerheid gekregen. Dit stelt ons in staat om beter op de lange termijn te kunnen 

sturen en onze regionale positie kunnen versterken. We hebben afgelopen jaar 2 nieuwe thema’s door-

ontwikkeld, namelijk circulaire economie en de groenblauwe, klimaatadaptieve stad. Daarmee sluiten we 

beter aan op de ontwikkelingen in de maatschappij. Daarnaast blijven we constructief bezig met onze 

bestaande thema’s. In 2018 zullen we verder bouwen op de programma’s  ‘Duurzame Boeren’ en ‘Ge-

zond op pad’. Daarnaast starten we een publieksactie rondom duurzame energie en een servicepunt 

Circulaire Economie. Hiermee werken we constructief aan het vergroten van onze zichtbaarheid en nieu-

we samenwerkingsverbanden.   
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1.3 Verantwoordingsverklaring 2017 Stichting Natuur en Milieufederatie 
Utrecht 

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

derschrijven de volgende principes: 
 

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

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

de dagelijkse leiding over de organisatie. 

 

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

tig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 

 

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

tieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 
 
In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de NMU in 2016 invulling gaf aan 
deze principes. 

Ad 1. Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

Bij de NMU is de uitvoering van het beleid gescheiden van het  toezichthouden. Deze scheiding is gere-

geld in de statuten van 28 februari 2006 waarin is vastgelegd dat de NMU twee bestuurlijke organen kent 

waarbij de Directie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en de Raad van Toezicht (RvT) 

voor het toezicht.  

 

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

pende vaardigheden en competenties. Tenminste één keer per jaar wordt het eigen functioneren bespro-

ken. De RvT komt minimaal 5 keer per jaar bijeen over alle relevante financiële- en beleidszaken. Zij be-

sluit over alle meerjarenbeleidsplannen en (jaar)werkplannen. Conform de statuten van de NMU is het 

lidmaatschap van de RvT onverenigbaar met de functie van lid van de directie of werknemer van de stich-

ting. De RvT voorziet zelf in zijn vacatures. Conform de statuten van de NMU worden de leden van de 

directie benoemd door de RvT. De taken en bevoegdheden van de directie, en de onderlinge taakverde-

ling binnen de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut van 16 juni 2010. De directie legt verantwoor-

ding af aan de RvT. 

Ad 2. Optimale besteding van de financiële middelen 

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

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

Alle beleidsmatige en projectmatige activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen van de 

NMU. De directie houdt toezicht op de ureninzet via de urenregistratie en stuurt medewerkers aan op de 

gestelde doelen. Bestedingen, zowel financieel als in tijd, behoeven altijd fiattering door de directie.  

 

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

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

RvT. In 2017 werd het jaarverslag 2016 (inclusief jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring) 

in de vergadering van 18-04-2017 vastgesteld. Op 14-02-2017 werd het werkplan 2017 en op 12-12-2017 
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de begroting van 2018 vastgesteld. Daarnaast worden de leden van de RvT voorafgaand aan de verga-

deringen (5 x in 2017) d.m.v. voortgangsberichten op de hoogte gebracht van de stand van zaken m.b.t. 

de uitvoering van het beleid, van knelpunten en bijstellingen. Deze voortgangsberichten worden op de 

RvT-vergaderingen besproken.  

Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

De NMU investeert goed in haar netwerk en streeft daarin naar optimale relaties met belanghebbenden. 

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

bestuurlijk overleg plaats met de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie. Reguliere bestuurlijke 

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

Groene 11 van landelijke milieuorganisaties. Naast deze reguliere verbanden vinden diverse overleggen 

plaats met ambtelijke directieleden en bestuurders van onder meer LTO, EBU, kennisinstellingen zoals 

USI, EBU, RWS, gemeenten en ondernemers. 

 

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

vaandeldrager. Een aantal leden van deze groepen is vertegenwoordigd in de Raad van Advies, alsmede 

andere stakeholders van bedrijven of kennisinstellingen. Ook buiten deze formele structuur spant de 

NMU zich in om goede banden te onderhouden met de lokale achterban, bijvoorbeeld via het Adviespunt 

Ruimte waar mensen terecht kunnen, door bijeenkomsten voor hen te organiseren of hen meer intensief 

te ondersteunen bij activiteiten naar aanleiding van ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

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

dinerende rol. Hiervoor ontvangt de NMU van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. 

De werkzaamheden worden besproken op het directeurenoverleg en in bilateraal overleg met de afzon-

derlijke organisaties. 

 

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

gemaakt. 

 

Communicatie vindt op een regelmatige basis en structurele manier plaats. Hierbij worden alle beschikba-

re communicatiemiddelen, cross-mediaal ingezet. (website, facebook, twitter, nieuwsbrieven). In 2017 

heeft de NMU doorgebouwd op het uitbouwen van haar achterban en netwerk. We maken onderscheid in 

het professionele netwerk, in collectieve bewonersgroepen en –initiatieven en individuele groene Utrech-

ters die het werk van de NMU een warm hart toe dragen. Deze groepen worden zoveel  mogelijk op een 

juiste manier bediend. De in de afgelopen jaren ontwikkelde communicatiestrategie, gebaseerd op een 

campagnematige manier van werken, speelt hierop in. Geïnteresseerden kunnen zich zelf voor de diver-

se media aanmelden, zoals voor de maandelijkse nieuwsbrief of voor facebook. Vervolgens wordt struc-

tureel gekeken hoe individuen en groepen die zich aan de NMU verbinden, dikwijls via een specifiek the-

ma, ook breder en actiever betrokken kunnen worden.  

 

 

Utrecht, mei 2018 
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1.4 Begroting 2018 

 

BEGROTING 2018 

      

  

Begroot 

 

Realisatie 

 

Begroot 

  

2018 

 

2017 

 

2017 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

BATEN 

      

       Baten van particulieren 
 

2.200 
 

1.735 
 

1.600 

Baten van subsidies van overheden 
 

669.200 
 

712.188 
 

678.270 

  Provinciale basissubsidie 
 

319.500 
 

282.298 
 

297.300 

  AVP- en Energiesubsidie PU 
 

86.500 
 

85.260 
 

86.500 

  Projectsubsidies overheden 
 

263.200 
 

344.630 
 

294.470 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 194.200 

 

214.078 

 

186.630 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 20.000 

 

21.229 

 

20.000 

       Som van de geworven baten 
 

885.600 
 

949.231 
 

886.500 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten 

 
- 

 
357.807 

 
- 

Overige baten 
 

2.400 
 

2.352 
 

3.000 

       Som der baten 

 
888.000 

 
1.309.389 

 
889.500 

       LASTEN 

      

       Besteed aan doelstellingen 
      Energie en grondstoffen 42% 379.090 

 
542.728 

 
327.329 

Circulaire economie 7% 63.386 
 

110.345 
 

56.127 

Natuur en Landschap 8% 71.552 
 

403.705 
 

222.881 

Duurzame Mobiliteit 26% 237.826 
 

33.476 
 

119.508 

Duurzame Landbouw 5% 42.870 
 

51.249 
 

40.338 

Duurzame Stad 3% 23.476 
 

24.141 
 

41.521 

       
       Totaal besteed aan doelstellingen 

 
818.200 

 
1.165.644 

 
807.703 

       Werving baten 9% 80.000 
 

76.137 
 

82.397 

Beheer en administratie 
 

- 
 

- 
 

- 

       Som der lasten 

 
898.200 

 
1.241.780 

 
890.100 

       Saldo voor financiële baten en lasten 

 
10.200- 

 
67.609 

 
600- 

Saldo financiële baten en lasten 
 

200 
 

99- 
 

600 

       Saldo van baten en lasten 

 
10.000- 

 
67.509 

 
0 

       Resultaatbestemming 

      
toevoeging / onttrekking aan reserves 

 
10.000- 

 
67.509 

 
0 
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1.5 Jaarrekening 2017 

 
 
 

Jaarrekening 2017 

- Balans 

- Staat van Baten en Lasten 

- Toelichting 
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1.5.1 Balans per 31 december 2017 
 

(na resultaatbestemming) 

     

      

      

      

 

31-12-2017 

  

31-12-2016 

 Activa € 

  

€ 

 

      

      Vorderingen en overlopende activa 

     Debiteuren 27.283 

  

20.047 

 Overige vorderingen en overlopende activa 174.134 

  

290.217 

 

  

201.417 

  

310.264 

Liquide middelen 

 

573.719 

  

546.340 

      

  

775.136 

  

856.604 

      

      

      

      

      

 

31-12-2017 

  

31-12-2016 

 Passiva € 

  

€ 

 

      

      Reserves en Fondsen 

     Stichtingskapitaal 2.269 

  

2.269 

 Egalisatiereserve 24.515 

  

8.781 

 Continuïteitsreserve 445.617 

  

393.841 

 

  

472.401 

  

404.891 

      Kortlopende schulden: 

     Crediteuren 25.383 

  

53.079 

 Belastingen en premies soc. verzekeringen 38.749 

  

61.770 

 Overige schulden en overlopende passiva 238.603 

  

336.864 

 

  

302.736 

  

451.713 

      

  

775.136 

  

856.604 
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1.5.2 Staat van baten en lasten over 2017 

  Realisatie  Begroot  Realisatie 

  2017  2017  2016 

  €  €  € 

BATEN       

Baten van particulieren  1.735  1.600  924 

Baten van subsidies van overheden  712.188  678.270  460.631 

Baten van verbonden organisaties zonder 
winststreven 

 
214.078  186.630  220.818 

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 

 
21.229  20.000  20.000 

Som van de geworven baten  949.231  886.500  702.373 

Baten als tegenprestatie van de levering van 
producten of diensten 

 
357.807  -  266.401 

Overige baten  2.352  3.000  4.990 

Som van de baten  1.309.389  889.500  973.764 

       

LASTEN       

Besteed aan doelstellingen       

Energie en Grondstoffen (EG)       

directe projectkosten  119.623  811  133.022 

kosten eigen organisatie  423.104  326.518  405.608 

       

Circulaire economie (CE)       

directe projectkosten  45.024  139  - 

kosten eigen organisatie  65.321  55.988  - 

       

Natuur en Landschap (NL)       

Directe projectkosten  142.163  552  4.181 

Kosten eigen organisatie  261.542  222.329  218.641 

       

Duurzame Mobiliteit (DM)       

Directe projectkosten  37  296  3.369 

Kosten eigen organisatie  33.439  119.212  68.457 

       

Duurzame Landbouw (DL)       

directe projectkosten  -  100  - 

kosten eigen organisatie  51.249  40.238  30.425 

       

Duurzame Stad (DS)       

directe projectkosten  23  103  - 

kosten eigen organisatie  24.119  41.418  23.930 

       

Totaal besteed aan doelstellingen  1.165.644  807.703  887.633 
       
       

Wervingskosten  76.137  82.397  75.885 

Beheer en administratie     -  -  - 
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Som der lasten  1.241.780  890.100  963.518 

       

Saldo voor financiële baten en lasten  67.609  (600)  10.245 

Saldo financiële baten en lasten  (99)  600  645 

Saldo van baten en lasten  67.509  0  10.891 

       
Resultaatbestemming       

  Opbouw egalisatiereserve  15.733    (2.152) 

  Mutatie continuïteitsreserve  51.776  0  13.043 

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

1.5.3 Kasstroomoverzicht 
 

      

      

      

 2017   2016  

Kasstroom uit operationele activiteiten:                   €                  €  

 
Resultaat 67.509   10.891  

      

Aanpassingen voor:      

Mutatie vorderingen 108.848   8.056  

Mutatie kortlopende schulden (148.978)   247.381  

  27.379   266.328 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -   - 

      

Netto kasstroom:  27.379   266.328 

      

      

Mutatie geldmiddelen  27.379   266.328 

      

      

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

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

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

      

      Grondslagen van waardering 

      Activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het overschot/tekort vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een even-
tuele voorziening voor oninbaarheid. 

      Waardering onderhanden werken 

Per jaareinde onderhanden werken worden gewaardeerd tegen de werkelijke daaraan bestede 
kosten zoals werk door derden en de daadwerkelijk door eigen personeel bestede uren tegen 
het geldende uurtarief. Bij de waardering wordt rekening gehouden met mogelijke correcties op 
grond van overschrijdingen op vaste prijsafspraken. De met betrekking tot de opdrachten ge-
factureerde deelbedragen worden met de aldus tot stand gekomen posities verrekend.   

      

      Grondslagen van resultaatbepaling 

      Baten van particulieren 
Onder de categorieën donaties/giften van particulieren worden gelden verantwoord die door de 
gever vrijwillig zijn afgestaan en geen (evenredige) tegenprestatie vormen voor geleverde goe-
deren en of diensten. Deze gelden worden doorgaans verantwoord op basis van ontvangst 
(kasstelsel). 

      
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De vaste bijdrage die de NMU ontvangt van de NMF heeft betrekking op het jaar van ontvangst 
en wordt aan dat jaar toegerekend. 

      Baten van bedrijven 
Onder de categorieën donaties/giften van bedrijven worden gelden verantwoord die door de 
gever vrijwillig zijn afgestaan en geen (evenredige) tegenprestatie vormen voor geleverde goe-
deren en of diensten. Deze gelden worden doorgaans verantwoord op basis van ontvangst 
(kasstelsel). 

      Baten van loterij-organisaties 
De bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties van bladen e.d. en/of andere fondsenwerven-
de instellingen worden verantwoord onder deze categorie. Bij de NMU is geen sprake van deze 
baten. 

      Subsidies overheden 

Onder deze categorie worden subsidies van overheden verantwoord, waaronder de provinciale 
basissubsidie en projectsubsidies van de Provincie en andere overheden. Onder projectsubsi-
dies zijn te verstaan bijdragen, die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de kosten 
eigen organisatie en materiaalkosten voor een bepaald project.  
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      Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 

Onder baten van verbonden organisaties zonder winststreven worden opgenomen de baten   
van nationale en internationale moeder- en zusterorganisaties van de fondsenwervende orga-
nisatie. 

Bij de NMU worden onder deze categorie verantwoord de gelden van de Nationale Postcodelo-
terij die de NMU ontvangt via St. De Natuur en Milieufederaties (NMF). Eventuele hiermee sa-
menhangende verwervingskosten komen voor rekening van NMF.  

      Baten van andere organisaties zonder winststreven 

Onder de categorieën baten andere organisaties zonder winststreven worden gelden verant-
woord die door de gever vrijwillig zijn afgestaan en geen (evenredige) tegenprestatie vormen 
voor geleverde goederen en of diensten. Deze gelden worden als het donaties betreft, verant-
woord op basis van ontvangst (kasstelsel). Jaarlijkse bijdragen van aangesloten organisaties 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

      Overige baten 

Deze betreffen baten zoals campagneopbrengsten en vergoedingen voor niet-projectgebonden 
diensten.  

      Bestedingen 

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

- directe projectkosten 

- aandeel in de kosten eigen organisatie 

      Kosten eigen organisatie 

Onder de kosten eigen organisatie worden de kosten verantwoord van de eigen organisatie 
(kosten van bestuur, beheer en uitvoering). Deze kosten worden op basis van het aantal direc-
te uren (project- en beleidswerk) verdeeld naar de doelstellingen. In de toelichting op de beste-
dingen is ook een verdeling van de kosten eigen organisatie opgenomen waarbij rekening is 
gehouden met de uren die besteed zijn aan werving baten en aan beheer en administratie. 

      Beheer en administratie 
   

Voor de post Beheer en Administratie (B&A) hanteren de milieufederaties een uniforme syste-
matiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer 
en Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor be-
heer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting op de bestedingen, maar 
worden in de staat van baten en lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.  

Tot de directe kosten B&A worden in die toelichting de ingekomen facturen voor administratie 
(admin.kantoor, accountant, CBF, etc.), verzekeringen en bestuurskosten gerekend. Op basis 
van de uren van directie en secretariaat die in het boekjaar besteed zijn aan personeels- en 
organisatiebeleid, RvT, RvA en algemene administratie worden ook naar rato de overige kos-
ten eigen organisatie toegerekend aan deze post.  

      Wervingskosten 
    

Alle directe kosten van activiteiten, die direct of indirect ten doel hebben mensen, bedrijven of 
instellingen te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aange-
merkt als werving baten. Op basis van het aantal fte’s dat aan projectacquisitie  is besteed, 
worden de kosten eigen organisatie naar rato toegerekend aan deze posten. 

      

      Overige grondslagen 
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      Belastingen 
    BTW 

     
In 2017 is net als in voorgaande jaren een aantal projecten gefinancierd door middel van op-
drachten, waarover BTW afdracht verschuldigd was. Over de overige activiteiten van de stich-
ting is geen BTW verschuldigd.  

Begin 2014 is er een gesprek geweest met de belastingdienst Regio Utrecht over de interpreta-
tie van de BTW plicht bij projecten en over de vooraftrek. Op basis hiervan kan de stichting 
jaarlijks de vooraftrek van de algemene kosten in rekening brengen volgens een bepaald per-
centage. Dit percentage betreft het deel van de opbrengsten waarover BTW wordt afgedragen. 
Jaarlijks wordt het percentage geschat op basis van voorgaande jaren, en bij de jaarrekening 
wordt het werkelijke percentage berekend. Op grond hiervan wordt een suppletieverzoek inge-
diend. 

      Vennootschapsbelasting 
   De NMU onderzoekt of (een deel van) haar activiteiten moeten worden onderworpen aan VPB-

plicht en wat daarvan de mogelijke consequenties op administratief en financieel vlak zijn. 

 

      ANBI status 
    De NMU is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. 
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1.5.5 Toelichting op de balans  
 
     

Activa  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

Vorderingen     

     

Debiteuren:     

     
Debiteuren diversen  27.283  20.047 

  27.283  20.047 

     

Projectsubsidies die betrekking hebben op in 2017 uitgevoerde werkzaamheden, maar nog niet zijn 
ontvangen zijn opgenomen onder de post: ‘Nog te vorderen projectsubsidies’. 

     

     

Overige vorderingen en overlopende activa:  31-12-2017  31-12-2016 

     

Nog te vorderen projectbijdragen De Natuur en 
Milieufederaties  

68.636  52.541 

Nog te vorderen projectbijdragen  Provincie Utrecht  30.288  140.652 

Nog te vorderen projectbijdragen Oostbroekorganisaties  23.760  18.760 

Nog te vorderen projectbijdragen Overige subsidiegevers  46.565  59.541 

Vooruitbetaalde kosten  472  16.904 

Rente  463  1.140 

Diversen  3.949  680 

     

  174.134  290.217 

     

Liquide middelen     

  31-12-2017  31-12-2016 

Kasgeld  3  32 

Bank- en girosaldi  573.717  546.307 

     

  573.719  546.340 

     

     

Onderdeel van de liquide middelen is één bankgarantie  van € 11.000 gesteld t.b.v. de verhuurder 
van de kantoorruimte.  
 
 
De activa betreffen grotendeels vorderingen m.b.t. projecten, en worden derhalve aangehouden ten 
dienste van de doelstellingen. 
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Vervolg toelichting op de balans     
     

Passiva  31-12-2017  31-12-2016 

               €               € 

Reserves en Fondsen     

     

Reserves     

Stichtingskapitaal: Stand per 31 december  2.269  2.269 

 
     
Egalisatiereserve:     

Stand per 1 januari 2017               8.781                  10.934  

Toevoeging uit resultaatbestemming             15.733                    2.152- 

Stand per 31 december 2017             24.515                    8.781  

     

Evenals in vorige jaren wordt een egalisatiereserve aangehouden. Hieraan is het 'resultaat' toegevoegd dat  

op de basissubsidie is gerealiseerd. Het aanhouden van een dergelijke egalisatiereserve is geen  

verplichting vanuit de subsidievereisten.   

   Wij zullen met de Provincie Utrecht in overleg treden over hoe om te gaan met deze reserve in de toekomst. 

     

Continuïteitsreserve:     

Stand per 1 januari 2017  393.841  380.798 

Mutatie uit de resultaatbestemming  51.776  13.043 

Stand per 31 december 2017  445.617  393.841 

     

De hoogte van de continuïteitsreserve is getoetst aan de norm van Goede Doelen Nederland, te weten 1,5 maal de  

kosten van de werkorganisatie (bij de NMU € 1.307.969). De continuïteitsreserve zit ruim onder deze norm. 

       
De NMU streeft naar een continuïteitsreserve van minimaal een half jaar vaste lasten (€ 435.000 – 
gemiddelde van de afgelopen 3 jaar). Dit vermogen dient als buffer voor het opvangen van 
tegenvallers, fluctuatie in projectinkomsten en als zekerheid bij het nemen van risicovolle beslissingen.  
 
Kortlopende schulden 
     

Crediteuren  25.383  53.079 

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen:     

BTW afdracht  17.173  43.588 

Afdracht loonheffing  21.576  18.182 

  38.749  61.770 

     
In 2017  werd een aantal projecten gefinancierd via opdrachtverlening. Over deze bedragen was BTW 
verschuldigd. 
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  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

Provinciale basissubsidie 2017-2020      

Ontvangen van Provincie  297.303  297.303 

Op balans van vorig boekjaar  -  - 

Besteed in boekjaar  (282.298)  (297.303) 

     

Vooruitontvangen basissubsidie 2017-2020  15.005  - 

     

     

Provinciale subsidie Natuur en Landschap 2017-2019 
   Ontvangen van Provincie 

 
90.000 

 
    

Op balans van vorig boekjaar 
 

- 
 

    

Besteed in boekjaar 
 

(28.760) 
 

    

     Vooruitontvangen subsidie Natuur en Landschap 61.240 
 

- 

     

     Overige schulden en overlopende passiva:  31-12-2017  31-12-2016 
     

Te betalen netto lonen  1.310  206 

Verplichting aan voormalig personeel  1.997  9.681 

Vakantiegeldverplichting  28.762  25.306 

Verlofurenverplichting  17.007  16.406 

Verplichting aan CO2 bank  5.545  19.459 

Te betalen kosten m.b.t. jaarrekening   11.500  4.817 

Vooruitontvangen subsidies  91.105  240.415 

Waardeoverdracht pensioenfonds    13.074 

Diversen  5.132  7.500 

  162.358  336.864 

     
In 2017 werden diverse voorschotten ontvangen van o.a. De Natuur en Milieufederaties en de Provincie 
ten behoeve van projecten die doorlopen in 2017. Deze zijn als Vooruit ontvangen subsidies in de balans 
opgenomen. 
 
 

Niet in de balans opgenomen rechten 
   De Natuur en Milieufederatie heeft geïnvesteerd in de totstandkoming van de CO2-bank. 

Hiertoe zijn eigen uren ingezet, met de afspraak dat deze uren zullen worden vergoed zodra het resultaat van 
de CO2-bank dit toelaat. 

    Per 31 december 2017 bedraagt het bedrag aan geïnvesteerde uren: 
 

€ 53.538 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
  

  
Verzekerde 

 
Jaarbedrag 

Verplichting 
vanaf 

 
Termijn Som 

 
2017 31-12-2017 

      Verzekeringsverplichtingen: 
 

€ 
 

€ 
 

      Bestuurdersaansprakelijkheid jan 2017 - dec 2017 1.000.000 
 

367 - 

Brandverzekering aug. 2017 - aug. 2018 45.378 
 

185 121 

Bedrijfsaansprakelijkheid jan 2017 - dec 2017 2.500.000 
 

516 - 

Elektronicaverzekering sep. 2017 - sep. 2018 70.000 
 

234 165 

Rechtsbijstandverzekering juni 2017 - juni 2018 35.000 
 

1.472 645 

Ziekteverzuim No-claimverzekering jan 2017 - dec 2017 524.094 
 

8.486 - 

      

      Dienstverleningsovereenkomsten 
     

      Huur kopieermachines  sep 2018 – dec 2021 n.v.t. 
  

12.332 

Huur bedrijfsruimte  jul 2017 – dec 2021 n.v.t. 
 

14.587 404.649 
Diverse kleinere (< € 4.000) 
verplichtingen gem. doorlooptijd 1 jr n.v.t. 

 
13.174 9.586 

      

  
Verplichting vanaf 31-12-2017 427.930 
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1.5.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

      

FONDSENWERVING      

 Realisatie  Begroot  Realisatie 

 2017  2017  2016 

 €  €  € 

Baten van particulieren      

      

Donaties en giften particulieren 1.735  1.600  924 

      

 1.735  1.600  924 

      

Baten van subsidies van overheden      

      

Reguliere Provinciale subsidie 2017-2020:                           

Jaartranche conform beschikking 297.303  297.300  297.303 

Bedrag meegenomen uit vorig boekjaar 0  -  - 

Bedrag meegenomen naar volgend boekjaar (15.005)  -  - 

 282.298  297.300  297.303 

      

Provinciale subsidie Natuur en Landschap 2017-2019:      

Jaartranche conform beschikking 30.000  30.000   

Bedrag meegenomen uit vorig boekjaar 0  -  - 

Bedrag meegenomen naar volgend boekjaar (1.240)  -  - 

 28.760  30.000  - 

      

      

Provinciale subsidie Energie 56.500  56.500  - 

      

Projectsubsidies:  **)   294.470   

  Projectsubsidies Provincie Utrecht 325.764    149.167 

  Projectsubsidies andere overheden  18.866    14.161 

Projectbijdragen van niet-overheden 0    - 

 344.630  294.470  163.328 

      

Totaal baten van subsidies van overheden 712.188  678.270  460.631 

      

      

De reguliere Provinciale subsidie is structureel, de Natuur&Landschap- en Energiesubsidie van de Provincie Utrecht zijn 

driejarig (2017-2019). De projectsubsidies zijn incidenteel. 
           

      

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven      

      
Nationale Postcode Loterij (via NMF) reguliere bijdrage 118.000 

 
118.000 

 
118.000 

Nationale Postcode Loterij (via NMF) extra projectbijdragen *) 96.078  68.630 
 

102.818 
      
 214.078  186.630 

 

220.818 
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In 2017 is 94,6% van alle toekenningen in Stichting De Provinciale Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode 
Loterij. 

De in april 2017 ontvangen reguliere bijdrage van de NPL via de NMF heeft betrekking op het boekjaar 2017. 

      

      

Baten van andere organisaties zonder winststreven      

      
Donaties organisaties zonder winststreven 1.229  -  - 

Bijdragen aangesloten organisaties 20.000  20.000  20.000 

      
 21.229  20.000 

 

20.000 

      

      

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten **) 

     
     Projectbijdragen Provincie Utrecht 117.959  

  

91.115 

Projectbijdragen andere overheden 194.134  

  

141.472 

Projectbijdragen van niet-overheden  45.714    33.814 

 
 

    

 
357.807 

 
- 

 
266.401 

 

       

   

 

      Overige baten en lasten 

       
    Opbrengsten campagnes 1.992 

 
- 

 

3.500 

Diensten aan derden 360 

 
- 

 

1.490 

Overige baten - 

 
3.000 

 

- 

      

 
2.352 

 
3.000 

 
4.990 

      

      Som van de baten 1.309.389 
 

889.500 
 

973.764 

      *) Voor de specificatie van de subsidies van St De Natuur en Milieufederaties zie bijlage 1 
  **) Voor de specificatie van deze projectsubsidies zie bijlage 2 

     

 

      

      Percentage van de baten besteed aan doelstellingen 77,3% 
 

78,2% 
 

73,9% 

Percentage van de lasten besteed aan de doelstellingen 81,5% 
 

79,1% 
 

74,7% 

Percentage van de baten besteed aan werving 5,8% 
 

9,3% 
 

7,8% 
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WNT-verantwoording 2017 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

   Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de NMU van toepassing zijnde regelge-
ving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de NMU is € 181.000. Het weergege-
ven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) 
van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 
fte. 
 
Toelichting op het WNT-maximum 

   Ongeacht het grensbedrag rapporteert de NMU jaarlijks de gegevens vereist in de WNT. 
 De salarissen van de topfunctionarissen van de NMU vallen ruim onder het maximum van €181.000, zoals  

gehanteerd wordt in de WNT. 
   

    Toezichthoudende topfunctionarissen 

   De leden van de Raad van Toezicht van de NMU ontvangen geen bezoldiging. 

  
 

   Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

  Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging verstrekt. 
   

 
   Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen 

   Er zijn geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ont-
vangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden 

moeten worden. 

   bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2] 

 
Naam 

Joris  
Hogenboom 

Josja  
Veraart 

 
Functie(s) Directeur 

adjunct direc-
teur 

 Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

 Omvang dienstverband (in fte)   0,90 0,84 

 Gewezen topfunctionaris? Nee Nee 

 Echte of fictieve dienstbetrekking? Ja Ja 

 Individueel WNT-maximum 2017 163.535 152.040 

   
  

 Bezoldiging 
  

 Beloning 73.452 57.006 

 Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

 Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen wg-deel) 10.896 5.694 

 Subtotaal 84.348 62.700 

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag - - 

   
  

 Totaal bezoldiging 84.348 62.700 

   
  

 Gegevens 2016 
  

 Duur dienstverband in 2016 1/1-31/12 1/9-31/12 

 Omvang dienstverband 2016 (in fte)  0,91 0,84 

   
  

 Bezoldiging 2016 
  

 Beloning  71.538 54.516 

 Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

 Beloningen betaalbaar op termijn (pensioen wg-deel) 10.443 5.418 

 Totaal bezoldiging  2016 81.981 59.934 

 Individueel WNT-maximum 2016 162.513 150.360 

 



 

 

55   |    

     
Beloning directie  

De Raad van Toezicht bepaalt het beloningsbeleid, de hoogte van het loon en andere vergoedingen voor de direc-
tie. De NMU volgt de CAO Bos en Natuur, zoals deze ook wordt toegepast door de landschapsorganisaties en heeft 
hier een eigen loongebouw van afgeleid. Wat betreft de beloning van de directie volgt de NMU de Regeling beloning 
directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. Deze regeling geeft een maximum-
norm voor het jaarinkomen, die past bij de zwaarte van de functie, bij de omvang van de organisatie, de complexiteit 
van de organisatie, de organisatorische context en het directiemodel.  
 
In maart 2018 beoordeelde de Raad van Toezicht de zwaarte van de functies van directeur en adjunct-directeur bij 
NMU. Dit leidde conform de methodiek van Regeling beloning directeuren van goede doelen tot een BSD-score 
(Basis Score voor Directiefuncties) van 354 punten voor directeur en 308 punten voor adjunct-directeur. Volgens de 
bovengenoemde regeling, zoals die gold per 1 januari 2017 (1 FTE/12 maanden), is het bijbehorende jaarinkomen 
voor directeur maximaal € 91.871 en voor adjunct-directeur maximaal € 73.023. De salarissen van Directeur en 
Adjunct-directeur vallen binnen de Goede-Doelen norm voor directiebeloning (zie bovenstaande tabel bij de regel 
Beloning). 
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BESTEDINGEN         Doelstellingen            

                    

 Energie en   Circulaire  Natuur Duurzame  Duurzame Duurzame Beheer    Verkrijging  Realisatie  Begroting  Realisatie 

 Grond-    En   Land-  &          

 stoffen  Economie  Landschap Mobiliteit  bouw Stad Administr   Subsidies  2017  2017  2016 

Verdelingsgrondslag 
(in percentage) 38,2%  5,9%  23,6% 3,0%  4,6% 2,2% 14,0%   8,4%  100%     

Kosten eigen organisatie          
€   €  €   €  €  

Salarissen 233.256  36.011  144.187 18.435  28.254 13.297 85.662   51.125  610.227  532.700  529.855 
Sociale lasten 36.098  5.573  22.314 2.853  4.372 2.058 13.257   7.912  94.437  92.200  88.065 
Pensioenlasten 23.609  3.645  14.594 1.866  2.860 1.346 8.670   5.175  61.764  60.700  57.580 
Overige personeelskosten 13.174  2.034  8.143 1.041  1.596 751 4.838   2.887  34.464  42.500  39.213 
Reis- en verblijfkosten 4.095  632  2.531 324  496 233 1.504   897  10.712  8.900  10.278 
Huisvestingskosten 20.357  3.143  12.583 1.609  2.466 1.160 7.476   4.462  53.255  53.800  39.835 
Kantoorkosten 16.780  2.591  10.372 1.326  2.032 957 6.162   3.678  43.898  38.300  38.268 
Bestuurskosten -  -  - -  - - 2.978   -  2.978  4.100  4.032 
Admin.kst. en alg.kosten -  -  - -  - - 23.175     23.175  24.200  15.820 

                    

 347.368  53.628  214.725 27.453  42.075 19.801 153.723   76.137  934.911  857.400  822.947 

                    

Verdeling B&A 49,3%  7,6%  30,5% 3,9%  6,0% 2,8%           

75.737  11.693  46.817 5.986  9.174 4.317 (153.723)          

                    

Inhuur experts tbv projecten               -  30.700  34.396 
Directe projectkosten 119.623  45.024  142.163 37  - 23      306.870  2.000  106.175 
                    

Totale kosten 542.728  110.345  403.705 33.476 3.

4

7

6

3.

4

7

6 

51.249 24.141 0   76.137  1.241.780  890.100  963.518 

                           

  Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte’s)        
 

   10,2 9,06 8,92 

             

 
 

De kosten voor werkveld overstijgende werkzaamheden zijn in dit overzicht naar rato opgenomen onder de doelstellingen. In het  overzicht in bijlage 4 onderaan 

zijn deze kosten wel apart benoemd. 
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1.5.7 Financieel resultaat 

            

 Realisatie 

 

Begroot 

 

Realisatie 

 2017 

 

2017  2016 

 € 
 

€ 
 

€ 
      

Financiële baten en lasten 

     Rentebaten 463 

 
1.100 

 

1.140 

Bankkosten 563 

 
500 

 

494 

      

 
-99 

 
600 

 
645 

       

1.5.8 Ontwikkelingen na balansdatum 
 
Er zijn geen ontwikkelingen na balansdatum die hier dienen te worden opgenomen. 
 

1.5.9 Resultaatbestemming 
 

Met de Provincie Utrecht is in het verleden afgesproken om in de (uren)boekhouding een scheiding aan te brengen 
tussen de activiteiten die worden gefinancierd vanuit de provinciale basissubsidie (de basistaken) en activiteiten 
die d.m.v. projectsubsidies en andere bijdragen worden gefinancierd. Zo kan bepaald worden of een positief saldo 
is toe te schrijven aan de basissubsidie van de provincie of aan andere bronnen. Wanneer voor de door de provin-
cie gefinancierde basistaken meer kosten zijn gemaakt dan in het werkplan begroot, wordt dit tekort onttrokken aan 
de tot dit moment opgebouwde egalisatiereserve. Wanneer voor de basistaken minder kosten zijn gemaakt dan 
begroot, wordt het overschot gedoteerd aan de egalisatiereserve. 
 
Het saldo van het resultaat en de onttrekking uit of dotatie aan de egalisatiereserve wordt toegevoegd of onttrok-
ken aan de continuïteitsreserve. Dit vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers, fluctuatie in 
projectinkomsten en als achtergronddekking bij het nemen van  risicovolle beslissingen. De NMU streeft naar een 
continuïteitsreserve van minimaal 50% van de vaste lasten. Hierbij wordt het gemiddelde over de laatste drie jaar 
berekend. 
De berekening van de mutatie van de reserves vindt u in Bijlage 3. 
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1.5.10 Ondertekening van de jaarrekening 

  

Origineel ondertekend door  

  

  

Datum: 15-05-2018  

  

  

Directeur Voorzitter Raad van Toezicht 

  

  

  

  

  

  

J.A.C. Hogenboom Olav-Jan van Gerwen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De jaarrekening 2017 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 15-05-2018. 
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1.7 Bijlagen 
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Bijlage 1: NMF projecten 2017 

 

 

Doelstelling  REALISATIE  
 

BEGROTING 
 

 REALISATIE  

  

2017 
 

2017 
 

2016 

Projectnaam 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

       

       Nacht van de Nacht coördinatie (PR1506) NL 16.140 
 

16.140 
 

20.158 

Voedselbos TO - 
 

- 
 

960 

Milieustudie Wind op land EG 37.788 
 

37.788 
 

26.670 

Milieustudie Wind op land voorg. jaren *) EG 11.430 
    Position paper Windenergie EG - 
 

- 
 

1.200 

Green deal Sportvelden (PR1408) NL - 
 

- 
 

10.070 

Circulaire economie NMF + acquisitie DS 4.000 
 

4.000 
 

- 

Servicepunten NMF TO 6.400 
 

6.400 
 

7.760 

Databeveiliging EG 320 
 

320 
 

- 

Algemeen 
 

     

Vrij besteedbaar bedrag 
 

118.000 
 

118.000 
 

118.000 

Voorzitter DB NMF TO 20.000 
 

20.000 
 

36.000 

Diverse doorberekende kosten 
 

- 
 

- 
 

- 

Bijdrage secretariële ondersteuning NMF 
 

- 
 

- 
 

- 

Huisvestingsbijdrage NMF 
 

- 
 

- 
 

- 

       Totalen 
 

214.078 

 

202.648 

 

220.818 

       *) A.g.v. een hoger uurtarief dan in 2016 bekend was 
      

       Veel van de bovengenoemde subsidies betreffen projecten die een looptijd hebben van meerdere boekjaren. 

De bovengenoemde bedragen bij realisatie / begroting betreffen dus niet het gehele project. 
  Verder hebben de door St. De Natuur en Milieufederaties uitgekeerde bedragen niet alleen betrekking op het boekjaar 2017, 

maar ook op eerdere jaren. 
      

        

       
        

In 2017 is 94,6% van alle toekenningen in Stichting De Provinciale Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. 
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Bijlage 2: Niet-NMF-projecten  2017  
 REALISATIE BEGROTING REALISATIE 

 2017 2017 2016 

Projectnaam € € € 

Projectsubsidies Provincie Utrecht 

     Utrecht Netwerk 2040 bijdrage deelnemers 1.500 

 

1.500 

 

4.974 

Duurzaam Door 2014-2015 - 

   

91.607 

Duurzaam Door 2014-2015 baten vg jaren 6.798 

 

6.798 

  Dialoog Staat van Utrecht  39.492 

 

48.200 

 

39.700 

Duurzaam Door 2016-2017 (zie bijlage 2b) 150.818 

 

150.818 

 

49.182 

Kennisnetwerk geothermie 1.780 

 

1.780 

 

6.053 

Groen aan de buurt 2016-2019 29.280 

 

29.280 

 

8.378 

Duurzaamheidsprijs 2017 29.650 

 

29.650 

 

- 

Community Building NP Heuvelrug  3.600 

 

3.600 

 

- 

Voucherregeling beleef en bewonder 135.268 

 

197.268 

 

- 

Windenergie Prov.Utrecht 47.787 

 

52.500 

 

40.389 

Windenergie Prov.Utrecht vz verlieslatende proj. (2.250) 

    
      

 

443.723 

 

521.394 

 

240.282 

      Projectbijdragen andere overheden 

     Stook je rijk 8.240 

 

8.240 

 

7.760 

Buurtmobiliteit - 

 

- 

 

4.289 

Hoogspringers 2.250 

 

2.250 

 

9.123 

Utrechters samen naar energieneutraal vorige jaren 3.554 

 

- 

 

(1.026) 
   

EnergyX - 

 

- 

 

16.444 
   

Efro aanvraag NOM 198 

 

198 

 

14.670 
   

U-thuis VVE-s 9.345 

 

10.000 

 

8.706 
   

U-thuis lokale initiatieven 26.034 

 

26.034 

 

34.373 
   

Ronde Venen zonnepanelen 10.146 

 

10.146 

 

2.504 
   

Duurzaamheidsplan Soest 15.840 

 

15.840 

 

(40) 
   

Versnelling grootschalige zon - 

 

- 

 

18.790 
   

Op zoek naar klimaatprojecten - 

 

- 

 

10.980 
   

Routekaart Nieuwegein 8.424 

 

8.424 

 

10.576 
   

Collectieve zon Utrecht 7.073 

 

7.073 

 

7.427 
   

Collectieve zon IJsselstein 3.000 

 

3.000 

 

5.500 
   

Zonne-energie bij sportclubs en maatsch.org. 6.182 

 

6.182 

 

818 
   

Innovatieve aanpakken 74.290 

 

105.334 

 

- 
   

Excursie Zonneweide De Bilt 2.341 

 

2.710 

 

1.260 
   

Pilot smart grid elektrisch rijden 2.000 

 

2.000 

 

- 
   

Gem Lopik Zonne-energie 12.740 

 

15.000 

 

- 
   

Isolatie-actie Houten 6.125 

 

6.125 

 

- 
   

Zonnig Kromme Rijn 13.000 

 

13.000 

 

- 
   

Laagraven als energielandschap 1.620 

 

1.980 

 

- 
   

Laagraven  energielandschap vz.verlieslatende proj. (900) 

 

- 

 

- 
   

Utrecht Netwerk 2040 bijdrage deelnemers 1.500 

 

1.500 

 

- 
   

Excursie Zonneweide Deventer - 

 

- 

 

3.479 
   

         

 

213.000 

 

245.035 

 

155.633 
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 REALISATIE BEGROTING REALISATIE 

 2017 2017 2016 

Projectnaam € € € 

Projectbijdragen(eigen fondsenwerving)/niet overheden 

    Audits golfclubs 2.300 

 

2.300 

 

- 
        

Algemeen Oostbroek  20.000 

 

20.000 

 

20.000 
        

Samenwerking groene Planologie 15.504 

 

15.504 

 

15.504 
        

Samenwerking NMU-Vitens 13.230 

 

13.320 

 

11.880 
        

CO2 Bank 3.330 

 

- 

 

4.540 
        

Stimuleren elektrische deelauto's 6.300 

 

6.300 

 

1.890 
        

Energieke Regio Kromme Rijnstreek  4.500 

 

- 

  
        

En. Regio Kromme Rijnstreek vz verlieslatende proj. 4.500- 

    
        

Utrecht Netwerk 2040 bijdrage deelnemers 5.050 

 

5.550 

  
        

              

 

65.714 

 

62.974 

 

53.814 
        

      
        

Totaal overige subsidies 722.437 

 

829.403 

 

449.729 
        

      
        

Een aantal van de bovengenoemde bijdragen betreffen projecten die een looptijd hebben van meerdere boekjaren. 

Bovengenoemde bedragen bij realisatie/begroting betreffen dus niet altijd het gehele project. 

  
               

      
                        

      
                        

Uitsplitsing van de projectbaten naar de categorieën zoals vermeld in de toelichting op de baten: 

                               

-    

 

                  

-                   

      
                        

Baten als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten 

     
                   

Provincie 117.959 

 

133.630 

 

91.115 
                        

Andere overheden 194.134 

 

229.723 

 

141.472 
                        

NMF - 

 

- 

 

- 
                        

Niet-overheden 45.714 

 

42.974 

 

33.814 
                        

                              Totaal 357.807 

 

406.326 

 

266.401 
                        

                              

Subsidie 

     
                        

Provincie 325.764 

 

387.764 

 

149.167 
                        

Andere overheden 18.866 

 

15.313 

 

14.161 
                        

Niet-overheden - 

 

- 

 

- 
                        

                              
Totaal subsidie 344.630 

 

403.077 

 

163.328 
                        

      
                        

Baten verbonden organisaties zonder winststreven 

     
                        

NMF 96.078 

 

84.648 

 

102.818 
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Bijlage 2a: Uitsplitsing programma Duurzaam Door 
    
 

 
REALISATIE 

 
BEGROTING 

 
Besteed in 

 

TOTAAL 

 
2017 

 
2017 

 
2016 

 
PROJECT 

Projectnaam € 
 

€ 
 

€  € 

        

        Projectsubsidies Provincie Utrecht 

       Duurzaam Door 2016 programmamanagement  25.191 
 

25.183 
 

13.465 
 

38.656 

Duurzaam Door 2016 kennismanagement  12.510 
 

12.510 
 

720 
 

13.230 

DD 2016 Pr.lijn 1 Regionale Energie Alliantie 9.720 
 

9.720 
 

4.590 
 

14.310 

DD 2016 Pr.lijn 1 Energiebesparing bij particulieren 1.350 
 

1.350 
 

7.659 
 

9.009 

DD 2016 Pr.lijn 1 CoP Energie-initiatieven 4.590 
 

4.590 
 

4.358 
 

8.948 

DD 2016 Pr.lijn 1 Kennisdeling energietransitie 4.444 
 

4.444 
 

- 
 

4.444 

DD 2016 Pr.lijn 1 Collectieve zonne-energie 4.500 
 

4.500 
 

- 
 

4.500 

DD 2016 Pr.lijn 2 Cirkelregio Utrecht 41.513 
 

41.513 
 

13.170 
 

54.683 

DD 2016 Pr.lijn 2 Biomassa 5.250 
 

5.250 
 

2.160 
 

7.410 
DD 2016 Pr.lijn 2 Versnellen allianties ketens (Energycampus 
etc) 4.590 

 
4.590 

 
3.060 

 
7.650 

DD 2016 Pr.lijn 2 Kennisdeling vanuit Cirkelregio 8.534 
 

8.534 
 

- 
 

8.534 

DD 2016 Pr.lijn 2 Kennisdeling programma Duurzaam Door 4.635 
 

4.635 
 

- 
 

4.635 

     
- 

 
- 

Duurzaam Door gefactureerd door  partners 23.991 
 

24.000 
 

- 
 

23.991 

        
Duurzaam Door totaal 150.818 

 

150.818 

 

49.182 
 

200.000 
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Bijlage 3: Samenvatting realisatie baten-lasten 2017 verdeeld over Basissubsidie en Overig 
 

  
Basis Basis 

    
Overig Overig 

Doelstellingen 

 

Realisatie 
uren decla-

rabel 

Realisatie 
uren niet 

declarabel 
 

Begroot 
Uren 

  

Realisatie 
uren decla-

rabel 

Realisatie 
uren niet 

declarabel 

          Energie en grondstoffen 20% 845 - 21% 838 

 

44% 3.039 191 

Circulaire Economie 8% 311 - 8% 311 

 
5% 318 0 

Natuur en Landschap 30% 1.252 - 30% 1.232 

 
18% 1.249 18 

Duurzame mobiliteit 9% 360 - 9% 360 

 
2% 133 0 

Duurzame landbouw 8% 322 - 8% 322 

 

0% 0 0 

Duurzame stad 5% 215 - 5% 215 

 
0% 17 0 

Communicatie 0% 
  

0% 0 

 
0% 0 0 

Overstijgend en ondersteunend 20% 838 0 20% 808 

 
31% 2.112 5 

B&A 
         Indirect 
         Uren totaal 

 

4.143 0 100% 4.085 

  

6.867 214 

          

  

Realisatie 
  

Begroot 

  

Realisatie 

 

  

Basis sub-
sidie 

  

Basis 
subsidie 

  

Overige 
baten 

 

  

2017 
  

2017 

  

2017 

 

  
€ 

  
€ 

    BATEN 

         Gerealiseerde baten 
 

367.558 
  

383.800 
  

941.831 

  
         

          

  

367.558 
  

383.800 
  

941.831 
 LASTEN 

         

          

Besteed aan doelstellingen 
     

          Energie en Grondstoffen 20% 71.758 
 

21% 78.686 

 

44% 258.051 
 

          Circulaire economie 8% 26.410 
 

8% 29.173 

 
5% 27.005 

 
          Natuur en Landschap 30% 106.320 

 
30% 115.751 

 

18% 106.023 
 

          Duurzame Mobiliteit 9% 30.571 
 

9% 33.800 

 
2% 11.316 

 
          Duurzame Landbouw 8% 27.344 

 
8% 30.253 

 

0% - 
 

          Duurzame Stad 5% 18.258 
 

5% 20.223 

 
0% 1.465 

 
          Overstijgend en ondersteunend 20% 71.163 

 
20% 75.914 

 

31% 179.326 
 

          Directe projectkosten 
       

306.870 
 

          Som der lasten 

 

351.825 4.143 100% 383.800 

  
890.055 

 
          Resultaat 

 

15.733 
  

- 

  
51.776 
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Bijlage 4: Toelichting op de realisatie 2017 verdeeld over Basissubsidie en Overige financiering

B
ijla

g
e

 4

BESTEDINGEN Doelstellingen

Basis 

sub

Ov fin. Basis 

sub

Ov fin. Basis sub Ov fin. Basis 

sub

Ov fin. Basis 

sub

Ov fin. Basis 

sub

Ov fin. Basis sub Ov fin. Basis sub Ov fin. Totaal

EenG EenG Circ Ec Circ Ec NenL NenL DM DM DL DL DSt Dst Overstij 

gend

Overstij 

gend

Realisatie Realisatie Realisatie

2017 2017 2017

Verdelingsgrondslag     (in 

percentage) 20,4% 44% 7,5% 5% 30,2% 18% 8,7% 2% 7,8% 0% 5,2% 0,3% 20,2% 31%

€ € € € € € € € € € € € € € € €

Personeelslasten    62.293    223.978    22.927       23.439      92.297      92.024   26.539           9.822    23.738               -     15.850        1.271       61.777    155.648    305.422         506.182       811.604 

Sociale lasten                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                     - 

Pensioenlasten                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                     - 

Overige personeelskosten                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                     - 

Reis- en verblijfkosten                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                     - 

Huisvestingskosten       4.088       14.697       1.504         1.538        6.056         6.038      1.741              644      1.558               -        1.040             83         4.054      10.213      20.041           33.214          53.255 

Organisatiekosten       5.377       19.332       1.979         2.023        7.966         7.943      2.291              848      2.049               -        1.368           110         5.332      13.434      26.362           43.690          70.051 

Directe Projectkosten                -                -                 -               -               -               -                 -             23                  - -                  -                   23                  23 

Admin.kst. en alg. kstn                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                     - 

Kosten fondsenwerving                -                  -                -                  -                 -                  -               -                    -               -               -                 -                 -                  -                 -                  -                      -                     - 

   71.758    258.007    26.410       27.000   106.320    106.005   30.571        11.314    27.344               -     18.258        1.487       71.163    179.296    351.825         583.109       934.933 

25,6% 63,9% 9,4% 6,7% 37,9% 26,3% 10,9% 2,8% 9,7% 0,0% 6,5% 0,4%

   18.195    114.557       6.696       11.988      26.958      47.067      7.752           5.023      6.933               -        4.629           660  (   71.163)  (179.296)

Inhuur experts tbv projecten -            -            -                                  -   

Directe projectkosten 119.623   45.024     142.163  37               -         23            306.870             306.870 

Totale kosten 89.952   492.188   33.107   84.012     133.278  295.234  38.323  16.374       34.278  -             22.887    2.170      -                 -                351.825  889.978       1.241.803  

Verdeling B&A
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