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Hoe werken we?

Natuur en
Milieufederaties

Mooie en duurzame provincies. Daar werken de Natuur
en Milieufederaties aan. Om dat doel te bereiken onder
steunen we het maatschappelijk middenveld, zodat zij
groene en duurzame projecten kunnen realiseren.
We adviseren bedrijven en overheden over natuur en
duurzaamheid én we voeren zelf duurzame projecten uit.
Jaarlijks meten de Natuur en Milieufederaties
(NMF’s) hun impact. Dit doen we in samenwerking
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met onze stakeholders die een bijdrage leveren
aan ons onderzoek.

Stafbureau

132

Medewerkers

Foto: Hans Lebbe (DeBiltinBeeld)

‘De samenwerking met
de Natuur en Milieu

‘Gezamenlijk een zonne

federatie Utrecht (NMU)

park ontwikkelen vraagt

is uitstekend: keer op

vertrouwen tussen alle

keer kunnen we een

betrokken partijen.

beroep doen op hun

Natuur en Milieufederatie

kennis en expertise.

Drenthe (NMFD) bleek

En dat helpt ons enorm.

een onmisbare schakel

Op dit moment zijn we actief om samen
met een grondeigenaar de mogelijkheden
te verkennen voor de ontwikkeling van een
groot zonnepark. Ook hiervoor is steun van
de NMU nodig, onder andere om te werken
aan draagvlak bij belanghebbende organisa
ties en bewoners in de omgeving.’



– Christoph Buter, bestuurslid energiecoöperatie
BENG!

om dit vertrouwen te
creëren en bestendigen. De NMFD is deskundig
en onafhankelijk. Vanuit hun positie weten ze
initiatiefnemers van een lokaal bewonersinitia
tief te ondersteunen, mee te helpen bouwen aan
lokaal draagvlak en marktpartijen te laten doen
wat zij goed kunnen.’
– Bas Wijnen, zonne-energieleverancier Vrij op Naam
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Versterken
maatschappelijk
middenveld
1069 aangesloten

aa

90.000

We werken samen met (vrijwilligers)organisaties die
zich inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid.
We empoweren deze organisaties zodat zij mooie
projecten kunnen realiseren zoals een lokaal
zonnepanelenproject of een buurtmoestuin.

lokale groepen en organisaties

	Voor de rol als verbinder en samenwerkingspartner geven externe
stakeholders de NMF’s een ruime 8
 79% van de onderzochte externe stakeholders is het (helemaal)
1069 aangesloten

lokale groepen
en organisaties
eens met de stelling: door de activiteiten van de federatie
hebben

men

op

90.000

we meer samenwerkingspartners/is ons netwerk vergroot.

90.000 bezoekers

aan de 927 georganiseerde
activiteiten
adviezen
4237 4237
adviezen
gegeven
gegeven aan lokale en
aan lokale
en

r
egionale
organisaties
regionale organisaties

Resultaten

	
In Overijssel zijn we gestart met de Bijenbeweging Overijssel om daar
een samenhangend bijenlandschap te creëren met voldoende voedsel
en nestgelegenheden. Natuur en Milieu Overijssel is projectleider.
Mede-initiatiefnemers zijn provincie Overijssel, Landschap Overijssel,
LTO Noord, EIS en NBV Overijssel.

1069 aangesloten

90.000 bezoekers

aan de 927 georganiseerde
activiteiten
4237
adviezen
In Noord- en Midden-Limburg zijn vorig jaar 5 energiecoöperaties
opge
gegeven aan lokale en
richt, mede door de inzet van ons Servicepunt Energie
Lokaalorganisaties
Limburg.
regionale

lokale groepen en organisaties



En namens 20 energiecoöperaties hebben we een brief geschreven naar

625.000 personen

mensen online bereikt en ruim
in de media
155keer
netwerken
155 1350
netwerken
opgezet
opgezet, aan 345 netwerken
aan
345
netwerken
deelgenomen
1653 bedrijven
advies gegeven
deelgenomen
over duurzame bedrijfsvoering
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de gedeputeerde over ondersteuning van de provincie. Het resultaat:
er komt een nieuwe regeling voor coöperaties!
	
De Zeeuwse Energiedialoog brengt partijen samen in een brede
maatschappelijke dialoog over energietransitie. De ZMf maakt deel
uit van het kernteam van de Zeeuwse Energiedialoog.
	
Met de tv-serie Romte inspireren en informeren de Friese Milieu
Federatie en Landschapsbeheer Friesland de inwoners van Friesland

4237 adviezen

155 netwerken

over hoe zij
hun eigen
omgeving
mooier kunnen opgezet,
maken. Doel
is om
aan 345
netwerken
gegeven
aan lokale
en

bedrijven
regionale
andere Friezen
aanorganisaties
te moedigen ook aan de1653
slag te
gaandeelgenomen
en teadvies
laten gegeven
over duurzame bedrijfsvoering

zien wat voor effect een initiatief heeft in het omliggende gebied en
de kwaliteiten ervan.

322maatschappelijke
maatschappelijke
322

initiatieven
initiatieven
helpen opstarten
206 bedrijven
helpen opstarten
helpen verduurzamen

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

toegang
voor kenni

173 z

wa

en hierbij 235 organisaties vertegenwoordigd
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Verduurzamen
bedrijven

90.000 bezoekers

aan de 927 georganiseerde
activiteiten

men

Foto: Bijeenkomst Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie & Onderwijs

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties

4237 adviezen

gegeven aan lokale en
regionale organisaties

opgezet, aan 345 netwerken
deelgenomen

90.000

We adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid
in de praktijk kunnen brengen. Dit doen we bijvoor
beeld met Energy-scans of door het meten van de
voetafdruk van het personeel. We zetten netwerken
op voor kennisuitwisseling zodat bewustwording
over duurzaamheid kan toenemen.

155 netwerken

90.000 bezoekers

1069 aangesloten

aan de 927 georganiseerde
activiteiten

lokale groepen en organisaties

bedrijven
advies gegeven
	Voor de rol als meedenker/adviseur (b.v. over1653
duurzame
bedrijfs
over duurzame bedrijfsvoering

voering of bij lokale projecten) geven externe stakeholders de

625.000 personen

mensen online bereikt en ruim
1350
keer
in de media
4237
adviezen
gegeven aan lokale en
regionale
organisaties
206 bedrijven
210
bedrijven

helpen verduurzamen

helpen verduurzamen
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opg

toegang
voor kenni

federaties een 8-.

Resultaten
	
Vanuit de campagne Drenthe Sport Duurzaam hebben we met
28 sportverenigingen actief aan meetbare verduurzaming gewerkt.

4237 adviezen

155 netwerken

regionale organisaties

deelgenomen

opgezet,
aan
3454netwerken
aan lokale en
	
De GNMF gegeven
heeft Dusseldorp
geholpen bij het realiseren
van
stap

en 5 op de CO2 Prestatieladder, een instrument dat organisaties helpt
bij het op structurele wijze reduceren van CO2.

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

en hierbij 235 organisaties vertegenwoordigd

322 maatschappelijke
initiatieven
1653
bedrijven
advies gegeven
helpen advies
opstarten
737
bedrijven
gegeven
over duurzame bedrijfsvoering

over duurzame bedrijfsvoering
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173 zienswijzen ingediend,

voor b
waarv

waarvan 41% overgenomen

	
De Noord-Hollandse federatie heeft energiebedrijf TAQA in Alkmaar
geadviseerd over verduurzaming van de verlichting op twee grote
terreinen waar veel kansen liggen om lichtvervuiling tegen te gaan en
energie te besparen. Deze adviezen worden in 2018 geïmplementeerd.
	
De Brabantse Milieufederatie heeft het havenbedrijf Moerdijk
geadviseerd op het gebied van natuur, energie en water.

1653 bedrijven advies gegeven
over duurzame bedrijfsvoering

206 bedrijven

helpen verduurzamen

1959 bedrijven

1959 bedrijven
toegang gegeven
tot een breed netwerk
voor kennisuitwisseling
over duurzaamheid
toegang
gegeven tot breed
netwerk voor

173 z

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

over
duurzaamheid
enkennisuitwisseling
hierbij 235 organisaties
vertegenwoordigd

wa
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155 netwerken

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties
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opgezet, aan 345 netwerken
deelgenomen

90.000

gegeven aan lokale en
regionale organisaties

Verduurzamen
overheidsbeleid

aa

lokale groepen en organisaties

4237 adviezen

90.000 bezoekers

625.000 personen

aan de 927 georganiseerde
activiteiten

mensen online bereikt en ruim
1350
keer
in de media
4237
adviezen
gegeven aan lokale en
206 bedrijven
regionale
organisaties
helpen verduurzamen

1653 bedrijven advies gegeven
over duurzame bedrijfsvoering

Door het beïnvloeden van beleid van lokale en provinciale
overheden behartigen we de belangen van natuur en milieu.
En we dragen bij aan (de versnelling van) de uitvoering van
dit beleid.

opg

toegang
voor kenni

Van de onderzochte externe stakeholders:
 Is 55% het (helemaal) eens met de stelling dat door de activiteiten van de

4237 adviezen

155 netwerken

322 maatschappelijke
initiatieven
1653 bedrijven
advies gegeven
helpen opstarten

federaties er gegeven
meer aandacht
is en
voor duurzaamheid/natuur
in beleidsplannen.
opgezet,
aan 345 netwerken
aan lokale

deelgenomen
regionale
organisaties van natuur en milieu geven
	Voor de rol als
belangenbehartiger
zij de

federaties een 8-.

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

over duurzame bedrijfsvoering

en hierbij 235 organisaties vertegenwoordigd
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waarvan 41% overgenomen

Resultaten
	
De Zuid-Hollandse federatie heeft samen met 15 lokale natuurorganisa
ties beroep aangetekend tegen de ontheffing voor het doden van roeken.
En met succes: de rechter was het met ons eens, waardoor de roeken in
Zuid-Holland voorlopig veilig zijn!

1653 bedrijven advies gegeven

206 bedrijven

over duurzame
bedrijfsvoering
helpen
verduurzamen
	
In samenwerking
met
de provincie en LTO heeft de NMF
Groningen
een

Groninger Verdienmodel ontwikkeld voor de uitbreiding van melkvee
houderij waarbij het bedrijf aan duurzaamheidseisen moet voldoen.
De provincie heeft dit ‘Verdienmodel’ in de Provinciale Omgevings

1959 bedrijven

toegang gegeven tot een breed netwerk
voor kennisuitwisseling over duurzaamheid

300beleidsontwikkel
beleidsontwikkeltrajecten
BijBij300
trajecten

173 z

wa

en hierbij 235 organisaties vertegenwoordigd

betrokken e
 n hierbij 235 organisaties
vertegenwoordigd

verordening vastgelegd.
	
Op initiatief en onder leiding van de Utrechtse federatie is een Actieplan
Duurzame landbouw met natuur opgesteld, samen met natuurorganisaties,
LTO en agrarische collectieven. Dit is input voor de provinciale landbouwvisie
én een plan waarmee we concrete uitvoering willen geven aan natuurinclu
sieve landbouw. Het plan is zeer positief ontvangen door de gedeputeerde.
	
De Flevolandse federatie heeft gezorgd voor het opnemen van aanbeste

Bij 300 beleidsontwikkeltrajecten

173 zienswijzen ingediend,

dingscriteria
voor circulaire
en biobased bouw enwaarvan
infrawerken
bij een
41% overgenomen
en
hierbij 235 organisaties
vertegenwoordigd

gemeente. Hierdoor wordt het circulair en biobased bouwen gestimuleerd!

127concrete
concrete plannen
127
plannen

voor beleidsuitvoering ontwikkeld
voor
beleidsuitvoering
waarvan
57% in praktijkontwikkeld
gebracht

waarvan 57% in praktijk gebracht
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Directe bijdrage
aan een duurzame
samenleving
We voeren ook eigen projecten en initiatieven uit
om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
De federaties waren in 2017 in 146 projecten de
initiatiefnemer/aanjager/katalysator (ook in de
uitvoering) en in 159 projecten hadden de federaties
een belangrijke rol (ook bij de uitvoering).

	Bijna 60% van de onderzochte externe stakeholders geeft aan dat zij
door de activiteiten van de federatie zelf aan de slag zijn gegaan met

1069aangesloten
aangesloten 
1069

aa

lokale groepen en organisaties

lokale groepen en organisaties

Resultaten
	
Tijdens de Nacht van de Nacht bezochten ruim 45.000 bezoekers een

90.000

duurzame activiteiten.

van de 500 evenementen. Op meer dan 165 plekken doofden gemeenten
en bedrijven de lichten en in 70 restaurants was het donker. Interbest
dooft nu iedere nacht de verlichting van 180 lichtreclame-masten tussen
1 tot 5 uur ’s nachts.

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties

	
De Utrechtse campagne CV Optimalisatie kende een deelname van
5 energiecoöperaties, 200 huishoudens die maatregelen hebben

90.000
bezoekersaan
90.000
bezoekers
aan de 927 georganiseerde

men

927 georganiseerde
activiteitenactiviteiten

4237 adviezen

opg

gegeven aan lokale en
regionale organisaties

90.000

uitgevoerd met een energiebesparing van ca 15%.
	
In Overijssel organiseerden we de ‘Expeditie Wildernis’: een struinexpe
ditie voor scholen waarmee we kinderen uit het gebied betrekken bij
het watersysteem in hun eigen omgeving om hen meer waterbewust
te maken.

1069 aangesloten

lokale groepen en organisaties

90.000 bezoekers

aan de 927 georganiseerde
activiteiten
4237
adviezen
gegeven aan lokale en
regionale organisaties

625.000 personen
625.000
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mensen online bereikt en ruim
o1350
nlinekeer
bereikt
en ruim 
in de media
155 netwerken
1400 keer
in de
media
opgezet,
aan 345
netwerken
deelgenomen
1653 bedrijven
advies gegeven
over duurzame bedrijfsvoering
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Een uitgewerkte casus

Programma Lokale Energietransitie –
draagvlak voor duurzame energie
In 2016 startte het programma Lokale Energietransitie in Groningen: een 4-jarig programma
dat Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG) uitvoert in samenwerking met de Provincie
Groningen, energiecoöperatie Grunneger Power (GP) en koepelorganisatie de Groninger
Energiekoepel (GrEK). Op basis van documenten en interviews met NMFG, de Provincie
Groningen (Ronald van Paassen) en Grunneger Power (Steven Volkers) heeft onderzoeks
bureau Avance geanalyseerd welke resultaten dit programma tot nu toe heeft behaald,
en wat de unieke toegevoegde waarde van de Natuur en Milieufederatie is.
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Achtergrond van het
programma

De rol van de Natuur en
Milieufederatie Groningen

Het programma kent zijn oorsprong in de aardbevingspro

De vier partijen hebben een duidelijke onderlinge taak

blematiek in Groningen. In 2014 werd er geld beschikbaar

verdeling. De Provincie is verantwoordelijk voor het

gesteld voor het gebied na een akkoord tussen het Kabinet,

programmamanagement. GrEK en GP dragen vooral hun

de provincie en gemeenten. Doel van deze financiering is de

praktijkervaring als (koepel-)coöperatie over op de initiatie

leefbaarheid in het aardbevingsgebied vergroten. Diverse

ven. Zij werven en begeleiden initiatieven en werken aan het

betrokkenen voerden gesprek over de invulling van het

opzetten van een internetplatform. NMFG is de trekker voor

fonds aan een ‘Dialoogtafel’. Hieruit kwam naar voren dat

twee programmaonderdelen:

de energietransitie wordt gezien als een onderdeel van het
vergroten van de leefbaarheid in het gebied. In het kader

1	Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts, een onafhan

hiervan nam NMFG initiatief voor het programma ‘de Lokale

kelijk eerste aanspreekpunt voor lokale energie-initiatie

Energietransitie’, een grootschalig programma waarin lokale

ven. Zij krijgen hier hulp bij het aanvragen van subsidies

energiecollectieven en -coöperaties in het aardbevingsge

en worden geholpen als zij inhoudelijke vragen hebben.

bied worden ondersteund in het proces van idee tot zelf
opwekken van energie.

2	Toekennen van de startsubsidie voor lokale energieinitiatieven: initiatieven ontvangen een subsidie van maxi

Deze context heeft ertoe geleid dat de Lokale Energie

maal € 10.000 om de initiële investering in de coöperatie

transitie zowel milieu- als sociale doelstellingen verenigt:

te verlagen. Deze subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt

 Het vergroten van de leefbaarheid en het creëren van

worden om de coöperatie op te zetten, het organiseren

draagvlak, met name door initiatieven van bewoners

van bijeenkomsten en het aanvragen van vergunningen.

te ondersteunen;
	Het versnellen van de energietransitie waardoor er meer

Ook nam de NMFG het initiatief tot het schrijven van het

leveranciers zijn van duurzame energie en daardoor

voorstel en leverde hiermee een bijdrage in de opstartfase

meer duurzame energie wordt opgewekt.

van het programma.

Steven Volkers (Grunneger Power) licht toe:

Ronald van Paassen (Provincie Groningen):

“Ons doel is niet om ‘ins Blaue hinein’ zoveel

“Ze hebben aan de wieg gestaan. Daarmee heeft

mogelijk wind- en zonne-energie te realiseren,

NMFG ook een belangrijke stempel gezet op de

maar een transitie met de bewoners van een

inhoud van het programma.”

gebied te ondersteunen die gaat over acceptatie
en participatie in lokale energiebronnen.”

De uitvoering van het programma is in volle gang.
Eind 2017 zijn er 48 lokale energie-initiatieven ondersteund,
vooral gericht op het opwekken van zonne-energie. Bijna
de helft (22 initiatieven) is zich nog aan het oriënteren; de
overige initiatieven voeren al activiteiten uit.

Foto: Grunneger Power - Zonnepark Vierverlaten
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Het resultaat van Natuur en Milieufederatie Groningen:
snellere start, sneeuwbaleffect en meer draagvlak
De twee projectpartners zien dat de doelstellingen van

commerciële energieparken beïnvloeden nu het landschap.

het programma worden behaald en een energietransitie

Het coöperatie-model biedt een alternatief waarin de

in gang is gezet. Zij zien deze transitie terug in drie

deelnemers zeggenschap hebben en meeprofiteren van de

belangrijke resultaten:

winst van de coöperatie.

A	Initiatieven sneller van de grond
Initiatieven komen sneller van de grond, omdat het
programma barrières voor hen verlaagt. Dit gaat vooral
om financiële barrières en benodigde praktische kennis.

Steven Volkers (Grunneger Power) legt uit:

“Mensen zien dat het geld terugvloeit in de regio,
en door te participeren worden ze enthousiast.”

De subsidie wordt bijvoorbeeld gebruikt als startkapitaal.
Daarnaast komen initiatieven soms langzaam van de grond

De toename van draagvlak voor de coöperatieve aanpak is

door de hoeveelheid wet- en regelgeving rondom een

ook zichtbaar op gemeentelijk niveau. NMFG en de project

project. Dit is een uitdaging voor initiatieven, die tot stand

partners lobbyen om het bewustzijn over alternatieven voor

gebracht worden door vrijwilligers. De projectpartners

grote energieparken te vergroten. Daarnaast proberen de

hebben standaarddocumenten ontwikkeld, zoals statuten,

organisaties gemeenten actief te betrekken bij de lokale

waardoor initiatieven sneller in de uitvoeringsfase komen.

initiatieven. De organisaties merken dat de gemeente hen
beter weet te vinden voor samenwerking. In sommige

B Een sneeuwbaleffect

gemeentes wordt NMFG bijvoorbeeld gevraagd om mee te

Er vindt een sneeuwbaleffect plaats: er is meer interesse

denken over het energiebeleid. In andere gemeentes gaat de

vanuit dorpen om initiatieven op te zetten. Dit is een

samenwerking moeizamer, vaak omdat er een herindeling

indicatie van het plaatsvinden van een transitie.

van de gemeentes plaatsvindt.

Michiel Mulder en Janneke Wolkorte (NMFG):

“Bij het programma Lokale Energietransitie zie je dat
de beweging nu zelf groeit. Dat zie je heel duidelijk
in het aanvraagproces: er zijn meer initiatieven die
ontstaan, want bewoners zien een project bij de
buren en willen dit ook.”

Inmiddels ondersteunt het programma 48 initiatieven,
waarvan er 22 in de beginfase zitten. Steven Volkers
bevestigt dat dit een groot deel van alle lokale energie
coöperaties in de regio bedraagt.

C Draagvlak voor duurzame energie
De coöperatieve aanpak draagt bij aan het vergroten van
draagvlak voor duurzame energie. Dit is belangrijk in de
Noord-Groningse context, waar bewoners nadelen hebben
ondervonden van energieopwekking, zonder daar zelf van te
profiteren: de gaswinning heeft schade aangericht en grote
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Foto: Grunneger Power - Zonnepark Vierverlaten

Wat maakt de Natuur en Milieufederatie
Groningen belangrijk?

De provincie en Grunneger Power hebben een hoge waar
dering voor de samenwerking met NMFG. Zij benoemen
een aantal punten waarop de NMFG concrete toegevoegde
waarde heeft:

Ronald van Paassen van de Provincie Groningen:

“Er is heel veel expertise bij NMFG. Dat is erg
belangrijk, want daardoor begin je niet bij nul
als je samen een nieuw project opstart.”

 NMFG is onafhankelijk: de rol als non-gouvermentale or
ganisatie (NGO) die NMFG heeft, wordt als erg belangrijk

	Kennis en focus op beleidsbeïnvloeding en een sterk

ervaren. Dit stelt de organisatie in staat specifieke taken

netwerk bij de overheid: NMFG heeft hierin een goede

op zich te nemen, zoals het geven van onafhankelijk ad

balans tussen meedenken en tegengas geven.

vies en het verstrekken van subsidies. De projectpartners
vinden dat NMFG deze rol goed oppakt.
	NMFG is maatschappelijk geëngageerd en activistisch:
de medewerkers hebben veel kennis van wat er speelt in

Steven Volkers, Grunneger Power:

“NMFG heeft een goed beeld van de lokale leef
omgeving en de mogelijkheden tot inpasbaarheid.”

de dorpen en sterke lokale netwerken. Ook het activisti
sche karakter van de organisatie wordt gewaardeerd; de

Daarnaast geeft Grunneger Power aan te hebben geleerd

organisatie gaat net een stap verder om een maatschap

van de ervaring van NMFG op het gebied van lobbyen en

pelijk doel te bereiken.

deze kennis nu toe te passen in de eigen organisatie.

	Een professionele en stabiele organisatie met een ondernemende geest: de organisatie is een constante factor in
het programma dankzij haar ervaring. NMFG heeft inhou
delijke kennis, kan goed de regie nemen, bemiddelen en
plannen opzetten volgens de projectpartners.

Stichting De Natuur en Milieufederaties
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht
www.natuurenmilieufederaties.nl

