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Naar een duurzaam en mooi Nederland

Naar een duurzaam en mooi Nederland

In 2030 wonen wij in een duurzame en natuurinclusieve samenleving. Waar we duurzame energie  

inpassen met oog voor mens, biodiversiteit en natuur. Waar landbouw wordt bedreven vanuit een  

natuurlijke maat - en met een zichtbare ‘plus’ op de biodiversiteit. Waar we natuur en biodiversiteit 

overal versterken - ook buiten natuurgebieden, in steden en wijken. En waar we grondstoffen  

hergebruiken of upcyclen. Zo maken we onze steden, wijken en eigen leefomgeving klimaat-

adaptiever, gezonder, groener en mooier. En putten we onze aarde minder uit.

twaalf provincies. Uit interne bijeenkomsten met het  

Algemeen Bestuur, onze Raad Van Toezicht, onze project-

leiders en diverse medewerkers hebben we de richting 

gedestilleerd die we de komende jaren op zullen gaan.  

De Natuur en Milieufederaties blijven zich de komende 

jaren inzetten op transities die nog lang niet voltooid zijn:  

1  Tegengaan van klimaatverandering en aanpassing  

aan de gevolgen

2  Herstel van biodiversiteit

3  Stimuleren van een circulaire economie

In alle transities is ons motto: 

‘Samen voor mooie en duurzame provincies’.

Annie van de Pas

Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties

Strategie per themaWie we zijn en waar we naartoe gaan Onze missie en visie Onze impact

Het sleutelwoord in de meerjarenstrategie 2021-2026 

is ‘transitie’. Zoals de transitie, de structurele veran-

deringen, op het gebied van klimaat en biodiversiteit 

waar wij in Nederland aan werken. Daarnaast is ook de 

samenwerking tussen de twaalf Natuur- en Milieufe-

deraties en de koepel in transitie. We zijn de afgelopen 

jaren van traditionele federaties van lokale natuur- en 

milieugroepen getransformeerd naar een proactieve 

netwerkorganisatie. Ook onderling zijn we intensiever 

gaan samenwerken. In een maatschappij die ongekend 

snel verandert – niet alleen positieve veranderingen, 

zoals de toenemende aandacht voor duurzaamheid 

maar ook minder positieve, zoals de toenemende  

polarisatie – is dat ook nodig om onze doelen te  

kunnen verwezenlijken.

In de aanloop naar deze Meerjarenstrategie hebben 

wij inspirerende gesprekken gevoerd. Met een enquête 

peilden we de mening van onze medewerkers in de 



Wie we zijn en waar we naartoe gaanNaar een duurzaam en mooi Nederland Strategie per themaOnze missie en visie Onze impact

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) werken 

aan natuurrijke en klimaatbestendige provincies. 

Provincies waar huidige en toekomstige bewoners 

van een gezonde en schone leefomgeving kunnen 

genieten. We geven een krachtige stem aan  

de kwetsbare waarden van natuur en klimaat.  

Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelij-

ke organisaties en overheden werken de NMF’s aan 

oplossingen. Als netwerkorganisaties verbinden, 

stimuleren en ondersteunen we tienduizenden 

burgers, meer dan duizend lokale organisaties, 

overheden en bedrijven om samen te werken aan 

een duurzaam en natuurinclusief Nederland. 
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Naar een duurzaam en mooi Nederland Strategie per themaWie we zijn en waar we naartoe gaan Onze missie en visie Onze impact

In iedere provincie is een Natuur en Milieufederatie actief, 

met een eigen identiteit en aansturing. Een veelkleurig 

geheel met als uitgangspunt: een landelijke dekking van  

federaties. De koepel vertegenwoordigt de federaties  

op het landelijk toneel en stimuleert en coördineert de 

onderlinge samenwerking.

Omdat we de toekomst niet kunnen  
voorspellen, evalueren we regelmatig  
of de beoogde strategische doelen  
dichterbij komen

Onze landelijke speerpunten geven richting aan onze  

gezamenlijke activiteiten. Zij vormen het kader en de  

leidraad voor de meerjarenstrategie 2021-2026. Omdat  

we de toekomst niet kunnen voorspellen, evalueren we 

regelmatig of de beoogde strategische doelen dichterbij 

komen, zodat we onze strategie op tijd kunnen bijsturen.

De meerjarenstrategie is een gezamenlijk plan. Zowel de 

individuele federaties, als de landelijke projecten en de 

activiteiten van de koepel dragen bij aan het bereiken van 

de resultaten. De individuele federaties hebben ieder een 

eigen meerjarenplan en jaarwerkplan waarbinnen zij ook 

andere speerpunten en activiteiten kunnen ontplooien.  

De doelen uit de meerjarenstrategie werken we uit en scher-

pen we aan in concrete resultaten in de jaarwerkplannen.
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Naar een duurzaam en mooi Nederland Strategie per themaWie we zijn en waar we naartoe gaan Onze missie en visie Onze impact

Visie Missie Kernwaarden
Wij staan voor mooie en duurzame  
provincies voor nu en generaties na ons. 
Daarom vormen onderstaande punten  
het hart van ons werk:

1. Tussen de staat en de straat

Wij staan dicht bij de lokale omgeving en zien in de 

praktijk welk beleid wel en niet werkt. We bouwen 

bruggen tussen de decentrale en landelijke over-

heid als dat kan en agenderen en jagen gericht 

aan waar nodig. We vertalen lokale signalen voor 

overheden en helpen overheden de lokale omgeving 

te betrekken bij de klimaattransitie. 

2. We doen het samen

We werken elke dag samen met inwoners, met 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en met 

overheden. We staan midden in de maatschappij  

en zijn gericht op het maatschappelijke belang.  

Samen komen we verder, is onze stellige overtui-

ging. We betrekken zoveel mogelijk mensen bij  

de transitie naar een duurzame samenleving en 

kijken daarbij verder dan onze eigen achterban. 

3. Het kan wel

Daar waar oplossingen uitblijven en praten ons niet 

verder brengt, brengen wij innovatieve oplossingen 

in, of ontwikkelen we onze eigen projecten. We 

laten op positieve wijze en op de voor ons kenmer-

kende manier - samen met anderen, midden in de 

samenleving - zien hoe het ook kan. Daarmee halen 

we concrete resultaten en brengen we de transitie 

op andere wijze dichterbij.  

Onze gedeelde waarden die bij deze visie en missie 

horen zijn: 

1. Constructief

We zijn gericht op dialoog en samenwerking en 

werken en communiceren op basis van wederzijds 

respect en vertrouwen - en vanuit een feitelijke basis. 

2. Betrokken

We zijn betrokken bij de samenleving, we hebben 

binding met onze achterban en vinden aansluiting 

bij brede groepen. We zien hierdoor koppelkansen 

en denken waar nodig verder dan strikt noodzakelijk. 

3. Ondernemend/pionier

We zien kansen om zelf projecten te ontwikkelen 

en weten goed aan te sluiten bij trends en ontwik-

kelingen. We werken zelfstandig, maar ontwikkelen 

samen projecten en altijd vanuit een maatschappe-

lijk belang zonder winstoogmerk. 

Tegengaan van  
klimaatverandering  
en aanpassing aan  
de gevolgen 

Herstel van  
biodiversiteit

1

2

3 Stimuleren van  
een circulaire  
economie 



Onze impactNaar een duurzaam en mooi Nederland Strategie per themaOnze missie en visie

Onze grootste opgaven voor de komende jaren 

liggen in het tegengaan van klimaatverandering 

en het herstel van biodiversiteitsverlies. Wij 

werken samen, vanuit onze missie en visie, aan 

een natuurinclusieve en duurzame samenleving. 

Hoofdstuk 3
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Naar een duurzaam en mooi Nederland Strategie per themaWie we zijn en waar we naartoe gaan Onze missie en visie Onze impact

We dragen met onze activiteiten bij aan het bereiken van 

verschillende Sustainable Development Goals. Per thema 

maken we de koppeling naar de betreffende SDG.

3.1  Veranderstrategie

Hoe we bijdragen aan de door ons gewenste impact hebben 

we uitgewerkt in onze Theory of Change1. Daarin hebben 

we expliciet gemaakt hoe we denken dat de verandering die 

we beogen werkt, op welke manier wij daaraan bijdragen 

en welke aannames we daarbij maken. 

We werken aan het bereiken van onze doelen zowel in de 

provincies, als gezamenlijk op landelijk niveau. De exacte 

inzet is uiteraard mede afhankelijk van de provinciale  

situatie. Op hoofdlijnen is onze strategie als volgt:

Landelijk 

�  We positioneren ons in de relevante speelvelden en  

trekken hierbij waar nodig op met collega-organisaties.

�  We zetten er op in om het sturende beleids- en finan-

ciële instrumentarium beter aan te laten sluiten op de 

natuurinclusieve transitie.

�  We werken eraan om (natuurinclusief) transitiebeleid 

hoger op de (beleids)agenda’s te krijgen. 

�  We gaan partnerships en coalities aan met belangrijke 

actoren in het veld. 

Veranderstrategie

Impactcijfers

�  We brengen onze thema’s communicatief onder de 

aandacht (o.a. via campagnes), we versterken provinciale 

communicatie-activiteiten en laten provinciale goede 

voorbeelden ook landelijk beter in beeld komen. 

�  We werken eraan om onze achterban zichtbaar te 

maken, te versterken en uit te breiden. Op basis van 

een ‘foto’ die we begin 2021 bij de federaties ophalen, 

ontwikkelen we een plan van aanpak. 

Provinciaal en lokaal

�  We ondersteunen burgerinitiatieven.

�  We organiseren kennisbijeenkomsten, community’s  

of practice.

�  We betrekken onze achterban, burgers, initiatieven  

bij lokaal en provinciaal beleid en vertegenwoordigen 

hen aan relevante tafels.  

�  We geven input op en zijn betrokken bij de provinciale 

en lokale politiek: om het sturende beleids- en financiële 

instrumentarium beter aan te laten sluiten op de door 

ons gewenste transities. En we ondersteunen/adviseren 

in de uitvoering van beleid, bijvoorbeeld bij gebieds-

gerichte aanpakken.

�  We zetten in op innovatieve voorbeelden, ondersteunen 

deze, zetten deze zelf op. 

�  We werken aan concrete projecten en programma’s die 

ons helpen onze doelen te bereiken. 

�  We zetten in op versterking van onze binding met burgers 

en uitbreiding van onze achterban.

1   Onze Theory of Change is op aanvraag beschikbaar, stuur  

daarvoor een mail naar info@natuurenmilieufederaties.nl

https://www.sdgnederland.nl
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Hebben we jaarlijks gemiddeld 

1.128 aangesloten groepen en 

organisaties vertegenwoordigd

Hebben we maar liefst  

2.376 kennisbijeenkomsten 

georganiseerd waaraan  

ruim 20.000 mensen  

per jaar deelnamen 

Hebben we bij  

2.021 beleidsontwikkelingstrajecten 

advies uitgebracht, waarbij in ca. 45% 

van de trajecten een substantieel deel 

van het advies is overgenomen.  

Bij deze trajecten hebben we gemiddeld 

per jaar ca. 215 lokale organisaties  

en groepen vertegenwoordigd 

Hebben we jaarlijks gemiddeld 

700.000 mensen online bereikt 

en in vier jaar 15.000 publicaties 

in de media gehad

Hebben we bijna 60.000 adviezen 

gegeven aan lokale organisaties  

en burgers! 

Hebben we 914 zienswijzen 

tegen beleid ingediend, die in 

ca. 44% van de gevallen zijn 

overgenomen.

Hebben we jaarlijks gemiddeld  

575 maatschappelijke initiatieven  

op energie, natuur, landbouw of circulaire 

economie helpen opstarten 

Hebben we 2.484 bedrijven 

geadviseerd over duurzaamheid, 

en bij ca. 800 bedrijven heeft 

dit geleid tot een substantiële 

verduurzaming van  

bedrijfsprocessen.  

Hebben we bijgedragen aan het  

versnellen van de uitvoering van  

beleid door met meerdere stakeholders 

688 uitvoeringsplannen te maken,  

die in ca. 56% van de gevallen succesvol 

zijn uitgevoerd.

Participeerden we jaarlijks in 

ruim 450 netwerken, waaraan 

gemiddeld bijna 5.000 mensen 

per jaar deelnamen 

Hebben ca. 1.500 bedrijven 

per jaar met onze hulp toegang 

gekregen tot een netwerk over 

duurzaamheid 
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Veranderstrategie

Impactcijfers
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Impactcijfers
De afgelopen vijf jaar
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In deze meerjarenstrategie omschrijven we per thema 

de belangrijkste effecten die we willen bereiken,  

en op welke manier we deze denken te bereiken. 

Ieder jaar actualiseren we dit in het jaarwerkplan.

Hoofdstuk 4
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4.1   Tegengaan van klimaatverandering en aanpassen aan de gevolgen

Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging. We gaan klimaatverandering zoveel mogelijk tegen door te 

werken aan een natuurinclusieve en een maatschappij-inclusieve energietransitie. We willen onze klimaatdoelen (tenminste 

55% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990) halen, maar wel met oog voor mens en natuur. Daarnaast werken we aan 

de omgang met de gevolgen van klimaatverandering: klimaatadaptatie. Dit thema werken we in 2021 verder uit in concrete 

plannen die samenhangen met het thema biodiversiteit. 

Strategie per thema
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Herstel van  
biodiversiteit
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We dragen bij aan een natuurinclusieve energietransitie 

We dragen bij aan een maatschappij-inclusieve energietransitie
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�  ecologie aan energie te koppelen in projecten en in 

decentraal en landelijk beleid. Dit doen we onder andere 

door ons Energietuinenproject te realiseren, door hand-

reikingen te ontwikkelen en te implementeren, door in 

te zetten op betere landelijke en decentrale voorwaar-

den voor projecten en beleid en door te participeren in 

decentrale programma’s zoals de RES en landelijk de 

uitvoering van de klimaatafspraken en andere landelijke 

trajecten zoals het Traject Natuurinclusieve Energietran-

sitie te helpen borgen. 

�  een voorlopersrol te pakken op gebiedsgerichte ont-

wikkeling en gebiedsgerichte aanpakken, waarvoor we 

inventieve ideeën ontwikkelen en waar we in procesbe-

geleiding een rol kunnen spelen. Daar komen energie  

en natuur en andere opgaven - zoals besparing en  

klimaatadaptatie - samen.

�  innovatieve projecten op te zetten, zoals bijvoorbeeld 

natuurinclusief ontwerpen vanuit Energietuinen  

Nederland, zon op daken te helpen versnellen, natuur-

inclusieve maatregelenpakketten voor infrastructuur-

bedrijven als Tennet en ProRail te maken - en zo meer. 

We laten hiermee zien dat het wel kan, waardoor er  

een versnelling in de transitie op kan treden.

�  de verdere uitvoering van ons platform CO2 neutraal 

waar CO2-uitstoot regionaal en betrouwbaar gecompen-

seerd kan worden. 

Strategie per thema
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We dragen bij aan een natuur inclusieve 
energietransitie door:

�  een structurele kennisagenda te ontwikkelen op deze on-

derwerpen met digitale vormen van leren en uitwisseling 

(webinars, podcasts, etc.) tussen de federaties en extern. 

�  onze successen nadrukkelijker te delen, zowel onderling 

als extern als onderdeel van onze gezamenlijke commu-

nicatiestrategie.

De hogere effecten en impact die we hiermee willen berei-

ken zijn een natuurinclusieve energietransitie en het halen 

van de klimaatdoelen met oog voor biodiversiteit. 

Wedragen bij aan een maatschappij- 
inclusieve energietransitie door:

�  te helpen bij het professionaliseren van een (uiteindelijk) 

zelfsturende burgerbeweging onder andere door een 

platform te ontwikkelen waarop trainingen en kennis 

digitaal beschikbaar zijn. 

�  de belangen van de burgerbeweging in te brengen bij 

regionale processen zoals RES, omgevingswet, energie-  

en besparingsprojecten en landelijk beleid. 

�  de doelen van het Klimaatakkoord op lokaal eigenaar-

schap te borgen door deelname aan de uitvoeringstafels 

klimaatakkoord, landelijke werkgroepen, lobby. 

De hogere effecten en impact die we hiermee willen  

bereiken zijn een lokaal gedragen en snelle energietransitie 

en het halen van de klimaatdoelen halen met oog voor de 

maatschappij.
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4.2   Herstel van biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit, stikstofoverschot, watertekort en temperatuurstijging door klimaatsverandering en een afnemende  

waterberging door de bodem zijn zomaar een aantal belangrijke factoren die de natuur bedreigen. Een belangrijke factor hierin  

is het huidige landbouwsysteem dat kraakt en piepend tot stilstand lijkt te komen. De hoogste tijd voor een koerswijziging.  

Die urgentie lijkt op belangrijke plekken in de maatschappij te zijn doorgedrongen en ook steeds meer boeren willen vergroenen;  

ook daar zien we de wens om het systeem veranderen. Daarnaast is de waardering voor de natuur dichtbij, om ons heen toegenomen.   

Strategie per thema
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We dragen bij aan een natuurinclusieve landbouw  

We dragen bij aan een mooie natuur
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dat Nederlanders vaker voor lokaal, natuurinclusief voedsel 

kiezen en uiteindelijk dat het onderscheid tussen natuur en 

landbouw niet meer bestaat – de voedselproductie is goed 

voor natuur & natuur is goed voor de voedselproductie

We dragen bij aan een mooie natuur door:

�  het uitvoeren van ons gezamenlijke project ‘Plan Boom’ 

waarin we de ambitie hebben om 10 miljoen bomen  

te planten in Nederland in de komende 4 jaar (waarmee 

we ook bijdragen aan het tegengaan van klimaatveran-

dering).

�  het uitvoeren van onze campagne Nacht van de Nacht 

waarin we aandacht vragen voor het belang van het 

donker voor natuur en mens.

�  bij te dragen aan de uitvoering van het landelijke Delta-

plan Biodiversiteitsherstel waarin we o.a. een trekkersrol 

spelen in het aanvalsplan Landschapselementen.

�  in de provincies gebiedsgerichte aanpakken stikstof te 

ontwikkelen. 

De hogere effecten en impact die we hiermee willen berei-

ken zijn dat natuurbelangen beter geborgd zijn in het beleid 

van overheden en bedrijven en dat burgers meer waardering 

hebben voor natuur. 

Strategie per thema
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�  de brug tussen burgers, overheden en boeren te slaan in 

de vorm van het faciliteren van dialogen en het onder-

steunen van lokale voedselcoöperaties of herenboeren. 

�  het smeden van (onverwachtse) samenwerkingsverban-

den zoals met LTO, maar ook partijen zoals de water-

schappen en kerken kunnen een belangrijke rol spelen  

bij gebieden zoals verdienmodellen, communicatie en 

het gesprek met de boer.

�  het samen ontwikkelen en uitrollen van nieuwe ver-

dienmodellen voor boeren. We onderzoeken hoe we 

ecosysteemdiensten kunnen kapitaliseren voor de boer. 

En door de belangen van natuurinclusieve boeren onder 

de aandacht te brengen van de politiek zodat overheden 

met hun beleidsinstrumentarium natuurinclusieve  

landbouw versterken.

�  producenten en consumenten van lokaal en duurzaam 

voedsel bij elkaar te brengen in ons platform ‘Good-

foodclub’.  

�  webinars en digitale lunches te organiseren over  

bovenstaande onderwerpen. 

�  zowel provinciaal als landelijk te communiceren over 

onze successen en goede voorbeelden een podium  

te geven om te laten zien dat het wel kan.

De hogere effecten en impact die we hiermee willen  

bereiken zijn dat meer (en op termijn alle) boeren bio-

diversiteit en landschap opnemen in hun bedrijfsvoering,  

We dragen bij aan een natuurinclusieve 
landbouw door:
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4.3   Stimuleren van een circulaire economie

De urgentie om te komen tot een circulaire economie is groot. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt. Wereldwijd koersen we 

af op een verbruik van 1,75 aarde per jaar.  Nederland nog een stuk hoger: 2,9. Op 22 augustus 2020 was het Earth Overshoot Day, voor 

Nederland was dit al op 3 mei. En elk jaar valt deze dag eerder. Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn 

gevolgen. Het is klip en klaar dat we slimmer en anders moeten omgaan met grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie is een 

systeemverandering en vraagt om beweging op alle fronten, bij overheden, onderwijs, ondernemers en burgers, én zowel lokaal, regionaal 

als landelijk. Onze aanpak is dus niet alleen gericht op het traditionele recyclen. En ook niet alleen gericht op het vervangen van een  

grondstof door een andere, duurzame grondstof. Onze aanpak is gericht op integraliteit en het stimuleren van beweging van onderop. 

Strategie per thema

Tegengaan van 
klimaatverandering

Herstel van  
biodiversiteit

Stimuleren circulaire  
economie
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We dragen bij aan de groei van circulaire initiatieven

We zorgen voor goed circulair beleid op alle niveaus 

We dragen bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden en daarbij aan een nieuwe economie

https://www.overshootday.org


Naar een duurzaam en mooi Nederland Wie we zijn en waar we naartoe gaan Onze missie en visie Onze impact

�  het verbinden van de circulaire opgave met andere 

maatschappelijke opgaven, zoals energie, voedsel en  

RO (bv. verduurzaming woningbouw met behulp van 

biobased isolatiematerialen).

�  het voeren van een eigen agenda en agendering  

van knelpunten in de transitie op het juiste niveau.

�  het bieden van een handelingsperspectief voor het  

bedrijfsleven om circulair te ondernemen. 

De hogere effecten en impact die we hiermee willen be-

reiken zijn dat overheden en bedrijven meer kennis krijgen 

over een circulaire economie en deze toepassen en dat 

overheden zelf aan de slag gaan met een circulair beleid. 

 

We dragen bij aan nieuwe samenwerkings-
verbanden en daarbij aan een nieuwe  
economie door:

�  het bijeenbrengen van regionale stakeholders in net-

werken of landelijke netwerken (zoals onze deelname 

aan Plastic Pact, deelname aan regioversnellers en  

aanjagende rol in regionale samenwerkingsverbanden).

�  het bijeenbrengen van ketenpartners rondom specifieke 

materiaalstroom, zoals in ons project Stadshout.

�  onderwijs- en kennisinstellingen te betrekken en mee 

samen te werken.

De hogere effecten en impact die we hiermee willen bereiken 

zijn dat producenten regionale secundaire grondstoffen beter 

benutten en dat ketenpartners gezamenlijk aan de slag gaan 

in kortere ketens en meer regionale grondstoffen benutten. 

Strategie per thema

Tegengaan van 
klimaatverandering

Herstel van  
biodiversiteit

Stimuleren circulaire  
economie
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�  het bieden van handelingsperspectief aan initiatief-

nemers, inwoners, ondernemers en overheden via  

ons landelijke servicepunt circulaire economie.

�  het ondersteunen van lokale circulaire initiatieven  

en ondernemers om hun doelstellingen te behalen.

�  profilering van circulaire producten en ondernemers  

via ons servicepunt Circulair.

�  het sluiten van ketens, zoals rondom de biobased  

economie.

�  inzicht te geven in urgentie en het bieden van hande-

lingsperspectief aan burgers en burgerinitiatieven  

en door actieve vergaring en verspreiding van kennis  

over CE en circulaire mogelijkheden.          

De hogere effecten en impact die we hiermee willen berei-

ken zijn dat meer ondernemers/initiatieven hun business 

kunnen realiseren, dat de afzetmarkt voor circulaire pro-

ducten wordt vergroot en uiteindelijk dat grondstoffen  

zo min mogelijk verloren gaan. 

We zorgen voor goed circulair beleid op 
alle niveaus door:

�  Bij te dragen aan beleidsontwikkeling, beïnvloeding  

en uitvoering, zoals het agenderen en promoten van  

circulaire economie op regionale beleidsagenda’s  

(inclusief verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden).

 We dragen bij aan de groei van circulaire 
initiatieven door: 

Foto’s boven: WaardeRing door Marijke Mosterman

https://servicepunt-circulair.nl
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Stichting De Natuur en Milieufederaties  
Arthur van Schendelstraat 600  
3511 MJ Utrecht  
www.natuurenmilieufederaties.nl

Ontwerp: www.invloedontwerp.nl

Samen voor mooie en duurzame provincies

www.natuurenmilieufederaties.nl
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