Jaarplan 2019

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg

Voorwoord
Met dit jaarplan willen we in 2019 gericht aan de slag met het verduurzamen van onze provincie
Zeeland. Sterk voortbordurend op onze werkzaamheden in 2018 richten wij ons specifiek op
Circulaire Economie & Energietransitie, Ruimtelijke Ordening & Landschap en onze Deltawateren.
Voorliggend jaarplan is gebaseerd op ons beleidsplan 2016-2020.
Middelburg, oktober 2018
Ira von Harras,
directeur
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Inleiding
Al in 1984 is de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie opgericht als samenvoeging van de Stichting
Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming en de Vereniging
Milieuhygiëne Zeeland. Sindsdien werkt de ZMf aan een schoon milieu, een rijke natuur en een
aantrekkelijk landschap.
Door wereldwijde ontwikkelingen en inzichten beweegt onze organisatie zich mee met die
ontwikkelingen om een zo groots mogelijke positieve impact te hebben op een nieuwe economie in
Zeeland. Een economie waar ecologische, economische en sociale waarden bij elkaar optellen ten
behoeve van een duurzame samenleving. Diverse ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de keuzes
die de ZMf maakt. Bijvoorbeeld de 17 Global Goals for Sustainable Development van de Verenigde
Naties, De wereldwijde afspraken van het Paris Climate Agreement, het regeerakkoord en de
Regionale Energie Strategieën.
Provinciale ontwikkelingen zijn voor de ZMf van groot belang en vormen uiteindelijk het belangrijkste
kader waarbinnen haar werk wordt vormgegeven. Bijvoorbeeld: het coalitieakkoord 2015–2019
Krachten bundelen, perspectief voor Zeeland, Interprovinciaal Overleg, convenant Duurzame Havens
Ambitie 2030, Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling, Regiotafel Industrie
Zeeland/West-Brabant van het Klimaatakkoord etc.
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Het Tijdloos Kompas van de ZMf
In de afgelopen jaren zijn er veel personele wisselingen geweest binnen de ZMf. Zowel binnen het
bestuur, als binnen de directie en het team.
Tijd dus voor een herbezinning. Wij hebben met zijn allen gewerkt aan een gezamenlijk ZMffundament. Voortbordurend op het verleden en gebruik makend van de expertise van onze
voorgangers. Hierbij is opgeteld de innovatiekracht en expertise van het heden.
Ieder mens heeft een geweten waar vanuit je beslissingen neemt. Dit hebben we nu ook voor onze
organisatie; Het Tijdloos Kompas van de ZMf.
Bestaande uit een aantal elementen, nl. onze bestaansreden, onze duurzaamheidsprincipes, onze
kernwaarden en onze strategische doelen.
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Thema 1 - Duurzaamheid, Circulair & Energietransitie
De overgang naar een duurzame energieopwekking is
veelomvattend. Circulaire Economie en Transitiedenken doet
meer en meer zijn intrede in de provincie Zeeland. De ZMf
richt zich binnen dit thema op een aantal grote opgaven. We
werken nauw samen met de industrie in Zeeland. Door deel
te nemen aan de regiotafel Industrie, actief te werken aan de
Ambitie 2030 Duurzame Havens en een verbindende en
faciliterende rol in te nemen binnen diverse
samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.
Vorig jaar hebben we actief bijgedragen aan de werkgroep Vitaal Sloe & Kanaalzone, Het
VernieuwersLAB en de SER Zeeland en daarbij een krachtige bijdrage geleverd aan de transitie naar
een duurzamer Zeeland. Daarnaast werken we intensiever samen met gelijkgestemde organisaties
om zo gezamenlijk nog meer invloed te kunnen uitoefenen. We hebben inmiddels meer mankracht
op dit thema en een stevige samenwerking met partners van buiten de provincie, om zo gebruik te
kunnen maken van de landelijke expertise ten behoeve van Zeeland.
In 2019 willen we stevig voortbouwen op de acties van 2018. Het Klimaatakkoord heeft een
beweging gegenereerd waarop wij stevig verder kunnen. We zetten in op een Zeeuwse Circulaire
Uitvoeringsagenda en we participeren aan diverse tafels van de Regionale Energie Strategie (RES).

1. Klimaatakkoord in de praktijk (

)

Nadat we in 2018 hebben deelgenomen aan de regiotafel industrie Zeeland/West-Brabant van het
Klimaatakkoord willen we dit jaar meer focus op de specifieke Zeeuwse bedrijven en ketens. ZMf
initieert op basis van de uitkomsten van het Klimaatakkoord nieuwe samenwerkingsverbanden
tussen overheid, onderwijs, ondernemers, ‘van onderop’ en maatschappelijke organisaties, met als
doel te komen tot een handelingsprogramma voor verduurzaming van het Zeeuwse MKB. Wij willen
graag een deel van de keten helpen in hun verduurzamingsslag van ‘minder slecht, naar
fundamenteel goed!’.

2. Zeeuwse Circulaire Uitvoeringsagenda (

)

Naar het landelijke voorbeeld van de Coöperatie van Waarde(n) van het Ministerie van Economische
Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (programma Duurzaam Door) een procesmatige
trekkersrol in een Zeeuwse Circulaire Uitvoeringsagenda. Met partners als overheid, onderwijs,
ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we werken aan een gezamenlijke definitie en
uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Dit Plan van Aanpak kunnen we vormgeven met een
taskforce Circulaire Economie bestaande uit Provincie Zeeland, ZMf, ZB Planbureau en Switch.
3. Community of Practice fase 2 (
)
Vorig jaar startte de Zeeuwse Community of Practice Circulaire Economie en Onderwijs (ZCoP). Deze
pilot is succesvol afgerond. In deze community werken scholen en bedrijven samen aan ‘circular
economy redesigning’; de transitie naar een circulaire economie. In deze community willen we ook
de samenwerking met het jongerenprogramma ‘Finding Roots’ aangaan. ZMf wil deze community en
het ZCoP de startfase laten ontgroeien. Vraagstukken van het Zeeuws bedrijfsleven staan centraal.
Deze prestatie heeft een nauwe relatie tot de Zeeuwse Circulaire Uitvoeringsagenda (nr. 2) en er is
een nauwe samenwerking met partnerorganisatie Switch.
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4. Het VernieuwersLAB (

)

Het VernieuwersLAB is een creatieve broedplaats bestaande uit ongeveer veertig impactmakers in
Zeeland bestaande uit midden- en klein bedrijf, overheid, industrie, studenten. Vorig jaar hebben we
tijdens de Week van de Circulaire Economie een kick-off bijeenkomst gehouden waarbij deze mensen
op ambitie en nog zonder concrete agenda bij elkaar kwamen om gezamenlijk te gaan werken aan dé
transitie in Zeeland. Hier werken we concreet aan projecten en transitieprocessen ten behoeve van
een duurzame regio. Inmiddels zijn we met een kernteam concrete casussen aan het voorbereiden.
Met als grondlegger 3 thema’s: Plastic, Energie en Landschap. In dit Living Lab werken we concreet
aan de thema’s en maken een gezamenlijke agenda. In 2019 willen we krachten verder bundelen
door concreet te werken aan oplossingen voor Zeeland voor deze drie thema’s/casussen.

5. Ambitie 2030 duurzame havens (

)

Met de vier convenantpartners van Ambitie 2030 (Provincie Zeeland, North Seaports, PORTIZ, ZMf) is
er in 2018 een projectsecretaris aangesteld voor het monitoren van de uitvoeringsprogramma van de
6 KPI’s/doelstellingen van het convenant.
Via onze deelname aan de Kerngroep Ambitie 2030, projectgroep Vitaal Sloe- en Kanaalzone en door
intensieve samenwerking met de projectsecretaris werken we aan een vitaal havengebied: het
uitvoeringsprogramma van de 6 KPI’s.
We werken aan een upgrade van Ambitie 2030 door een nauwe samenwerking met Smart Delta
Resources aan te gaan en de verbinding te maken met de doelstellingen van de regio Hoofdtafel
Industrie Zeeland/West-Brabant, middels een grensoverschrijdend (Gent-Zeeland) actieplan en in
samenwerking met alle ondertekenaars van het convenant.

6. Regionale Energie Strategie (RES) (

)

De ZMf levert een bijdrage door de secretarisrol te vervullen voor de tafel Energie uit water en
daarmee een actieve participatie in de Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast zullen we
constructief deelnemen aan minimaal twee andere tafels (in ieder geval Elektriciteit & Zon- en
Windenergie).

7. Particulieren en duurzame energie (

)
Al meerdere jaren werkt de ZMf aan verduurzaming van woningen en kantoren in Zeeland. O.a. Het
Zon Effect en Het Warmte Effect hebben een enorme opleving gegeven aan het opwekken van
duurzame energie en het duurzaam verwarmen van kantoren en woningen.
Wij zetten in op een stevige energiebesparing middels:

Verduurzaming particuliere woningen middels Platform Energiek Zeeland i.s.m.
Zeeuwind. Deelname aan het platform middels stuurgroep rol, werving en opleiden van
energieambassadeurs, communicatie en het verbinden met relevante
beroepsopleidingen etc. (Scalda en HZ; Bouwkunde en Installatietechniek)
Het Zon Effect en Het Warmte Effect. ZMf zal samen met Zeeuwind en in gezamenlijkheid
met marktpartijen inkoopacties opzetten voor particulieren om energiebesparing en
gebruik van duurzame energie te stimuleren.
Energieservicepunt Zeeland. In het Energieservicepunt Zeeland werken we nauw samen
met Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds. We faciliteren en ondersteunen
‘burgerinitiatieven’ als energiecoöperaties, duurzame dorpen en andere energieinitiatieven. Onze activiteiten zijn gericht op kennisdeling, advisering en uitwisseling van
informatie en ervaringen op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en
aardgasvrij wonen.
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8. Meer energie in scholen (

)
Het project richt zich op het energetisch verduurzamen van twintig Zeeuwse basisscholen, een van
de speerpunten binnen het Zeeuws Energie Akkoord. Het tweejarig project ‘Meer energie in scholen’
is ook van het Energieservicepunt Zeeland (ESP). Het ESP ontwikkelt momenteel, samen met andere
partijen en op basis van twee lopende pilots een 'Zeeuwse aanpak'. De kern hiervan wordt gevormd
door een maatgerichte aanpak per school door een 'doe-team' onder leiding van een regisseur. Het
voorgestelde stappenplan bestaat uit een maatwerk energiescan (met labeltoewijzing), het in beeld
brengen van de verbeteropties, de kosten en de financieringsmogelijkheden daarvan en het
opstellen van een uitvoeringsplan.

9. Waterstof economie (

)

Een haalbaarheidsstudie is voor de Provincie Zeeland uitgevoerd. Wij willen een bijdrage leveren
door deze kennis breder te verspreiden. Hierbij wordt gedacht aan het organiseren van
bijeenkomsten, een symposium of een excursie naar koplopers.
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Thema 2 - Deltawateren
Gedurende 2018 is binnen het thema Deltawateren gewerkt
aan het versterken van de samenwerking met organisaties als
North Seaports, Waterschap Scheldestromen, de
schelpdiersector en onderwijsinstellingen als de HZ. Doel van
de intensivering van samenwerking was het verkennen van
mogelijkheden voor een duurzamer gebruik van de
deltawateren, waarbij de synergie van alle gebruiksfuncties
kan worden nagestreefd. In 2019 wordt op de resultaten van
2018 voortgebouwd.
De ZMf werkt met partners uit de Coalitie Delta Natuurlijk én
North Seaports aan de concrete invulling van een
samenwerking waarin alle partijen toewerken naar projecten
ter versterking van natuurwaarden in de Westerschelde. De
effecten van de schelpdiersector op de ecosystemen van een
aantal deltawateren is groot. In 2019 zal worden gewerkt aan
de realisatie van projecten die de druk op het ecosysteem zal
verminderen zonder dat dit de productie nadelig beïnvloed.
Een soortgelijke dialoog zal worden aangegaan met de
visserijsector.
1. Natuurontwikkelingsvisie Westerschelde (
)
In samenwerking met partijen uit de Coalitie Delta Natuurlijk en North Seaports wordt volgend jaar
gewerkt aan het opstellen van een natuurontwikkelingsvisie Westerschelde inclusief een
werkprogramma met concrete projectplannen. Hierbij wordt gedacht aan ontwikkeling van
Schorerpolder en het creëren van mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het havengebied. Dit
wordt opgesteld in het kader van de langdurige samenwerking tussen Coalitie Delta Natuurlijk en
North Seaports. Afhankelijk van het projectplan zullen hierbij organisaties als kennisinstellingen en
overheden betrokken worden. ZMf neemt hierin een verbindende en coördinerende rol op zich.

2. Schelpdiersector (

)

Een dialoog tussen de schelpdiersector (mossel & oester) en natuur- en milieuorganisaties is opgezet.
Er is in 2018 gestart met een analyse naar alternatieve kweekmethoden voor oesters, i.v.m.
belevingsaspecten en verstoring voor vogels. In 2019 worden deze nieuwe kweekmethoden in
overleg met Rijkswaterstaat, andere natuurorganisaties en onderzoeksinstituten verder ontwikkeld
en door vertaald naar projecten. ZMf vervult een coördinerende en faciliterende rol op zich. Voor de
diverse projecten zal (deels via ZMf) hiervoor de benodigde financiering worden aangevraagd bij
subsidieverstrekkers (bv via Interreg).

3. Visserij (

)

ZMf wil vanuit de coördinerende rol binnen het Coalitie Delta Natuurlijk (CDN) een dialoog opzetten
bij visserij tussen de sector en natuurpartijen, vergelijkbaar met de gestarte dialoog bij de
schelpdiersector. Doel is te komen tot afspraken over verduurzaming door intensievere
samenwerking.

4. Multifunctioneel gebruik Deltawateren (

)

Opstellen actieplan multifunctioneel gebruik en zonering Deltawateren in samenspraak met diverse
sectoren: natuur, visserij, schelpdiersector, recreatie en duurzame energieopwekking. Hierbij wordt
meegenomen het huidige gebruik in relatie tot toekomstig gebruik gebaseerd op projecties van
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van klimaat/ zeespiegelstijging. Hiervoor zal een analyse
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worden uitgevoerd in overleg met overheidsinstanties en natuurorganisaties. Tijdens
inspiratiesessies zullen resultaten worden bediscussieerd en verder worden aangescherpt. De ZMf zal
binnen dit proces fungeren als verbinder tussen verschillende partijen en de uitwisseling van
informatie faciliteren. De resultaten zullen door de ZMf worden verwerkt in een rapportage inclusief
een actieplan.

5. Coalitie Delta Natuurlijk (

)
Voeren van het secretariaat, coördinatie en verbindende factor tussen de verschillende partijen van
de coalitie.

6. Klimaatadaptatie Delta (

)

Kennisinstituten, NGO’s, overheden en bedrijfsleven verbinden bij concrete vraagstukken en
projecten rondom klimaatadaptatie in de Delta, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en
faciliteren van netwerk/inspiratiesessies.
In 2019 zal rond het onderwerp Klimaatadaptatie een aantal initiatieven ontplooid worden. Hierbij
wordt gedacht aan toepassingen van natuurlijke waterzuiveringsprocessen (o.a. door riet). Door de
relatie te leggen met circulaire economie.
Waar mogelijk dragen we bij aan projectvoorstellen op het gebied van waterberging en
kustverdediging.

7. Nieuwe ontwikkelingen in de Deltawateren (

)

Bij de diverse nieuwe ontwikkelingen in de Deltawateren levert de ZMf een proactieve bijdrage in de
gesprekken als vertegenwoordiger van de leden en lidorganisaties. Daarbij zijn we graag betrokken
vanaf de initiatiefase.

8. Waterkwaliteit (

)

Samenwerking realiseren met Waterschap Scheldestromen en andere organisaties (Rijkswaterstaat,
Hogeschool Zeeland, ZLTO) voor aanpak waterkwaliteit oppervlaktewateren in het kader van de
Kaderrichtlijn Water. Deze samenwerking is reeds besproken met het Waterschap. In 2019 zal
worden gewerkt aan voorlichting over het belang van gezond oppervlaktewater, uitwerken
samenwerking en aanpak aan waterkwaliteit gerelateerde problematiek bij inlaten in Veerse Meer.

9. Circulaire economie in de Zuidwestelijke Delta (

)

Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte visie voor de Zuidwestelijke Delta op het gebied van
Circulaire Economie. Identificeren van kansen en faciliteren van ontwikkeling naar projecten. Wij
dragen bij aan deze ontwikkelingen als lid van het kernteam circulaire economie Zuidwestelijke
Delta.
Daarnaast participeren wij in de ontwikkeling naar projecten door partijen te verbinden met
innovatieve voorbeelden en zelf inhoudelijk en procesmatig bij te dragen aan de realisatie van deze
projecten.
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Thema 3 - Ruimtelijke Ordening en Landschap
De factsheet over Biodiversiteit van Wageningen Universiteit
vermeldt op een goede wijze de enorme uitdaging om onze
ecosystemen en biodiversiteit te behouden: ‘Biodiversiteit
staat wereldwijd onder druk, ook in Nederland. Die druk is te
wijten aan een complex van factoren zoals versnippering en
afname van leefgebied, klimaatverandering, verdroging,
overbemesting, industrialisering, infrastructuur,
verstedelijking en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Aan de andere kant zien we tal van maatregelen die gericht
zijn op behoud van biodiversiteit. En die maatregelen geven
ook resultaat zoals terugkerende soorten en een goede stand
van broedvogels (bron: SOVON). Het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) constateert dat als alle maatregelen voor
natuur op land worden uitgevoerd de biodiversiteit stijgt van
55% naar 65% van de potentieel haalbare (100%)
biodiversiteit (Balans voor Leefomgeving 2016 en
Tussenbalans 2017).’
Dit geeft goed de essentie aan voor een aantal van onderstaande prestatieafspraken. De
terreinbeheerders van natuurgebieden (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse
Landschap) zetten al in op de brongebieden. Wij zetten in op de andere 35% aan biodiversiteit. Wij
vragen er aandacht voor bij ruimtelijke plannen en zoeken constant naar win-win situaties voor
natuur & landschap en dus voor de biodiversiteit (nr. 1, 2 en 3), we zetten in op de het
buitengebied en de landbouw (nr. 4 en 5) én zetten als laatste al een aantal jaren sterk in op het
verbeteren van de biodiversiteit op bedrijventerreinen (nr. 7).
Naast de biodiversiteit, natuur en ecosysteem is een gezonde leefomgeving minstens zo belangrijk.
Bij zowel ruimtelijke plannen (nr. 1 en 5) als bij Nacht van de Nacht (nr. 8) en het vliegveld (nr. 9)
zetten we ook in op die leefomgeving. Kwaliteiten als ruimtelijke aard, omvang en schaal, stilte,
donkerte en schone lucht zijn enorm van belang bij een gezonde leefomgeving.

1. Ruimtelijke plannen (

)

Aanschuiven en adviseren op het gebied van natuur en milieu bij nieuwe activiteiten, plannen en
ontwikkelingen. O.a. ook het checken van milieuvergunningen van bedrijven. Meedenken en
meewerken aan de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie en gemeentelijke visies en het toetsen van
ruimtelijke plannen aan belangrijke voorwaarden voor biodiversiteit en een gezonde samenleving.
Achterban betrekken voor sessies op deelthema’s van de omgevingsvisie. Participatie in diverse
overleggen rondom ruimtelijke ordening, o.a. Provinciale Commissie Omgevingsbeleid, Provinciale
Commissie Groene Ruimte, Sociaal Economische Raad Zeeland.

2. Actieprogramma Zeeuwse kustvisie (

)

Trekker voor de natuurpartijen, actief betrokken bij de landschapsvisies voor de aandachtsgebieden;
deelnemer aan de werkgroep Kustvisie en betrokken bij de bestuurlijke overleggen over de kustvisie.

3. Op weg naar een deltavisie (

)

Na het succesvolle proces van de Kustvisie gaan we in nauwe samenwerking met Toeristisch
Ondernemend Zeeland, Recron, gemeenten, Waterschap en Provincie verdere stappen zetten naar
een visie voor recreatieve en landschappelijke kwaliteit in de Deltawateren. Dit kan per Deltawater of
als geheel. Daarbij treden we proactief op als trekker voor de natuurpartijen.
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4. Natuurinclusieve landbouw (

)

De Provincie Zeeland is in 2018 gestart met het initiëren en het schrijven van het programma Opgave
Landelijk Gebied. Samen met Provincie Zeeland en de landbouworganisatie en boeren en andere
(keten)partijen invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Opgave Landelijke gebied met als
(onze) belangrijke drijfveren: sluiten regionalen kringlopen (circulaire landbouw, CO2-boeren,
kringlooplandbouw), duurzame voeding en herstel van biodiversiteit. Plus in kaart brengen welke rol
we als ZMf kunnen en willen spelen in de transitie en deze vervolgens vertalen in concrete
(samenwerkings)projecten.

5. Zeeuwse landschappen (

)

Met de Zeeuwse Ommegang is als een eerste stap meer herkenbaarheid gegeven aan de enorme
kwaliteiten van ons Zeeuwse landschap en de eigenheid van de verschillende eilanden. Dit willen we
verder uitbouwen door meer inzicht te bieden en meer voorbeelden te verzamelen van authentieke
landschapselementen die bewoners en ondernemers zelf gemakkelijk kunnen toepassen. Daarbij
zoeken we actief de samenwerking met diverse partijen in Zeeland.

6. Groenere bedrijven 2B Connect (

)
Een INTERREG-project Nederland-Vlaanderen dat beoogd om op minstens 70 bedrijven in
Vlaanderen en Nederland het terrein groener in te laten richten. In Zeeland gaat het om het inrichten
van minimaal tien hectare. Hierin werkt de ZMf samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ). De uitvoering vindt met name plaats bij bedrijven in de gemeente Terneuzen. Daarnaast
behoren ook recreatieterreinen (bungalowparken en campings) tot de Zeeuwse doelgroep. In 2019,
het laatste jaar, zullen nog diverse natuurmaatregelen bij bedrijven worden genomen. ZMf wil
project 2B Connect afsluiten met een symposium waar alle opgedane ervaringen bij bedrijven
(inclusief recreatie) worden gedeeld.

7. Nacht van de Nacht (

)
(Dit is een landelijk Milieufederatieproject- extern gefinancierd). Op zaterdagvond 26 oktober 2019
zullen op minimaal 20 locaties in Zeeland nachtactiviteiten worden georganiseerd om de schoonheid
van de donkere Zeeuwse nacht te vieren, lichthinder aan te kaarten en energieverspilling tegen te
gaan. Bedrijven en gemeenten worden gestimuleerd om niet alleen tijdens deze Nacht maar ook
structureel lichten te doven dan wel slimmer en energiezuiniger te gaan verlichten.

8. Participatie commissie regionaal overleg vliegveld Midden-Zeeland (

)

Door het onderhoud van windmolens op zee is er een grote vraag te voorzien naar
helikopterlandplaatsen. Routes van helikoptervluchten over het land moeten in een breed
maatschappelijk debat kunnen worden besproken. ZMf levert graag een bijdrage aan dit debat.
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Algemene prestatieafspraken
Ook is er nog een aantal thema-overstijgende activiteiten die
we komend jaar in beweging zullen brengen. De volgende
Thijs Kramerlezing willen we voortzetten in de traditie van
2018. Waarbij we meer inzetten op het bereiken van een
nieuwe doelgroep. Naast de ‘usual suspects’ bereikten we
daar veel jongeren uit diverse onderwijsgeledingen en meer
bewuste dertigers en veertigers dan voorheen. Dit lijkt ons
een mooi uitgangspunt voor een nieuw onderwerp voor de
volgende editie. Ook zullen we onze speerpunten delen
richting de Staten-verkiezingen en door een stevige
communicatiestrategie zullen we de achterban steviger
verbinden en meenemen in de nieuwe landelijke
ontwikkelingen en hierin sterk de regie nemen.

1. Thijs Kramer lezing (

)

Start met de organisatie van de zevende Thijs Kramerlezing, die begin 2020 gepland staat. In overleg
met het Comité van Aanbeveling en stakeholders zal een thema, de spreker en de aanpak worden
gekozen.

2. Vertegenwoordiging (

)
Plannen, organiseren en afstemmen van/via alle overleggen en contact met de leden en
lidorganisaties. Hieronder vallen o.a. de nieuwsbrief, algemene ledenvergaderingen,
regiobijeenkomsten en het coördinatieoverleg.

3. Provinciale Statenverkiezingen (

)
In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Namens de natuur- en milieuorganisaties brengt de
ZMf onze speerpunten onder de aandacht voor de verkiezingen en de coalitievorming daarna.

4. Marketing en media (

)
Onder andere het strategisch document over externe communicatie van de ZMf afronden met als
speerpunten: aandacht voor politiek, verbreding en vergroting van de achterban, constructieve
verbinding en samenwerking met de lidorganisaties, bedrijven, onderwijs en andere
koepelorganisaties.
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Financiën
Begroting 2019
Begroting
2019

Subsidies en bijdragen
Provincie Zeeland
Contributies (leden)
Bijdragen lidorganisaties
NPL bijdrage basis (via NMF)
NPL bijdrage projecten (via NMF)
Overige (project) bijdragen
Overige baten
Interest

342000
20.000
8.000
118.000
20.000
164.882
0
500

Totaal

673.382

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten

544.982
24.000
104.400

Totaal kosten

673.382

Exploitatieresultaat

0

Korte toelichting
Subsidie Provincie Zeeland is de subsidie met een indexatie van 1% ten opzichte van 2018.
Leden contributies en bijdragen lidorganisaties conform 2018.
Nationale Postcodeloterij (NPL) conform toekenning afgelopen jaren.
Overige projectbijdragen betreffen o.a. Coalitie Delta Natuurlijk, 2BConnect, verduurzaming
particulier woningbezit e.d. Voor een bedrag van € 37 k moeten nog opdrachten worden
verworven.
Personeelskosten doorgerekend op basis van huidige personele bezetting.
Huisvestingskosten doorgerekend na bouwkundige aanpassingen.
Overige kosten zijn kosten voor Wantij, kantoorkosten en de accountantskosten. Voor dit laatste
is een hoger bedrag begroot vanwege de verlangde extra inzet op het plannings-en
verantwoordingsproces.
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1.390

2.635

850

840

945

342.000
331.382
673.382

€
€
€

230.000
230.000

€
€

342.000
101.382
443.382

115.000 €
34.000 €
149.000 €

107.000 €
31.700 €
138.700 €

120.000 €
35.682 €
155.682 €

€
€

€

Subsidie Provincie
Overige inkomsten

Totale inkomsten

Directe uren

4.025

673.382
€
229.694

€

443.689

120.364
120.364
5.301
23.058
148.723 €

€
€
€
€

138.808 €

156.159 €

€

Totale kosten

112.340
112.340
4.947
21.520

544.982
544.982
24.000
104.400

126.382
126.382
5.566
24.211

€
€
€
€

€
€
€
€

Jaarrekening

185.896
185.896
8.187
35.611

4

Totaal

€
€
€
€

Duurzaamheid, circulair en
energietransitie

Extern beleid

359.087
359.087
15.813
68.789

€
€
€
€

Deltawateren

Subtotaal

€
€
€
€

Ruimtelijke ordening en
landschap

Personeelslasten
Directe kosten
Huisvestingskosten
Overige kosten

Prestatieveld

Provinciaal Beleid

Verantwoording naar prestatievelden
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Bureau en medewerkers
Bureau
Het bureau is gevestigd in het gebouw van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland,
Kousteensedijk 7 te Middelburg. Telefoonnummer 0118 654180.
E-mail: info@zmf.nl, website: www.zmf.nl

Medewerkers per 1 januari 2019:
Ira von Harras
Jacomine Burgers
Mascha Dedert
Melissa Ernst
Fateme Hashemi
Martijn de Jonge
Lineke Keizer
Peter de Kraker
Natasha Poposka
Robbert Trompetter

Directeur
Communicatie Coördinator
Deltawateren
Beleidsmedewerker
Administratief/secretarieel medewerker
Vrijwilliger
Managementassistent
Vrijwilliger
Beleidsmedewerker
Landschap & Ruimtelijke Ordening

ivharras@zmf.nl
jburgers@zmf.nl
mdedert@zmf.nl
mernst@zmf.nl
fhashemi@zmf.nl
mdejonge@zmf.nl
lkeizer@zmf.nl
pdkraker@zmf.nl
npoposka@zmf.nl
rtrompetter@zmf.nl
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Organisatie
De ZMf werkt, samen met haar achterban, aan een
schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap in
Zeeland. De ZMf staat middenin de samenleving en
werkt ook aan de Zeeuwse economie, met als
uitgangspunt natuur en milieu. Dit levert verrassende
groene verbindingen en resultaten op.
Achterban
Onze achterban bestaat uit ruim zeshonderd individuele
leden en 25 regionale en in de regio Zeeland actieve
landelijke natuur- en milieuorganisaties.
De ZMf is een onderdeel van een brede natuur- en
milieubeweging in Nederland, waarbij zo’n duizend
vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. Bij deze
verenigingen zijn in totaal circa 50.000 leden en
donateurs aangesloten.
Lid worden?!
Wilt u helpen om te werken aan een mooi en duurzaam
Zeeland? Dat kan! U bent al lid vanaf 24 euro per jaar. U
ontvangt dan ook ons blad Wantij.
Kijk op www.zmf.nl voor meer mogelijkheden.
Op de hoogte blijven?
Via onze website kunt u zich abonneren op de digitale
nieuwsbrief. Zo blijft u maandelijks op de hoogte van de
ontwikkelingen, nieuws en projecten van de ZMf.
Aanmelden kan op www.zmf.nl

16

