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Vooraf
Het is mij een waar genoegen u kennis te laten nemen van het jaarverslag 2018. Dit verslag geeft inzicht in
het afgelopen jaar en is tegelijkertijd een verantwoording van alle activiteiten zoals in het Jaarplan voor 2018
beschreven.
Dit was een bijzonder interessant jaar. Het was een mooi en uitdagend jaar voor de ZMf. Een jaar waar we
aan het kompas van de organisatie hebben gewerkt en een aantal stevige stappen hebben geformuleerd én
gemaakt.

In onze regio is hard gewerkt aan een aantal speerpunten. Zo was er veel gaande rondom het landelijke
Klimaatakkoord. In onze regio was er ook een subtafel Industrie (Zeeland en West-Brabant) waar wij een
mooie rol konden vervullen. We werkten verder aan de Ambitie 2030 Duurzame Havens en werken hard mee
aan de Regionale Energiestrategie. Ook zijn we op weg naar een visie voor de Deltawateren. Dit als logische
uitrol van de geslaagde Kustvisie.

U leest over onze nieuwe koers, onze coöperatieve aanpak en geslaagde projecten. De samenwerking met
andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is constructiever geworden. We lijken meer en
meer bij elkaar op te gaan tellen. Zo hebben we, samen met provinciale overheid, inwoners van Zeeland en
ondernemers gewerkt aan de verduurzaming van de Zeeuwse samenleving.
Samenwerken met andere natuurorganisaties binnen de Coalitie Delta Natuurlijk, en ook andere
samenwerkingspartners als de Industrie, North Seaport, Rijkswaterstaat, Waterschap en de recreatiesector is
vanzelfsprekend geworden.
Mooie nieuwe projecten als het VernieuwersLAB en het Platform Energiek Zeeland zijn concrete vormen aan
gaan nemen.
Financieel is het boekjaar 2018 teleurstellend verlopen en sluiten wij het jaar af met een verlies van €
112.000,-. Het proces van professionalisering van de ZMf dat begin 2017 is ingezet heeft anders dan begroot,
toch nog impact gehad op het resultaat van 2018.
Synchronisatie van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers en de afwikkeling van een aantal personele
vraagstukken met de daarbij behorende kosten verklaren bijna de helft van het getoonde verlies. De
personele wisselingen hebben ons tevens genoodzaakt om externe ondersteuning in te huren. Verder heeft
de op zich succesvolle procedure rond Brouwerseiland ruim € 14.000,- meerkosten met zich meegebracht.
Tot slot zit in het verlies een bedrag van € 13.000,- dat wij aan de Provincie hebben moeten terugbetalen aan
teveel ontvangen subsidie over het boekjaar 2017.
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Gelukkig zijn we een gezond en energiek team. Iedere medewerkers heeft zijn/haar aandeel in dit verslag
geschreven en samen gaan we op volle kracht. En gelukkig geflankeerd door een zeer deskundig en bevlogen
bestuur.
Middelburg, juni 2019
Ira von Harras, directeur
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Wij gaan voor Mooi Zeeland
De ZMf heeft tot doel om in het belang van mens, flora en fauna, het juiste beheer te bevorderen van milieu,
natuur en landschap in het bijzonder in de provincie Zeeland; in de ruimste zin.
Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving. We treden
op als aanjager en verbinder. We zoeken kansen, creëren mogelijkheden en stimuleren de realisatie.
Daarvoor kiezen we positie midden in de Zeeuwse samenleving, actief, open en integer.
Visie ZMf
Een gezond milieu, rijke natuur en een mooi landschap zijn onmisbaar voor een leefbare omgeving én voor
een toekomstbestendige economie. Vanuit onze centrale en gedragen rol in de samenwerkende natuur- en
milieubeweging is de ZMf bij uitstek gelegitimeerd om invloed uit te oefenen in het bestuurlijke en
maatschappelijke krachtenveld. Samen met andere positieve krachten van burgers, ondernemers en
overheden willen we onze kwaliteiten maximaal benutten voor de transitie naar een duurzaam Zeeland.
Het werk van de ZMf is in drie werkvelden onderverdeeld: Ruimtelijke Ordening & Landschap, Deltawateren
en Circulaire Economie & Duurzaamheid & Energietransitie. Deze werkvelden vinden enerzijds vertaling in
werkafspraken met de Provincie, anderzijds in extern verworven opdrachten.
Deze thema’s zullen hieronder nader worden toegelicht en vormen daarmee het jaarverslag 2018. Vanwege
de kruisbestuiving tussen de verschillende werkvelden is er soms een overlap. Het werk van de ZMf is
verdeeld in prestatieafspraken met de Provincie Zeeland en een deel waarvoor wij de financiering elders
vinden. De verantwoording van de werkzaamheden is volgens dat stramien opgebouwd: Provinciale
afspraken en Zelfstandige taken en projecten.

Provinciale afspraken
Jaarlijks worden met de Provincie Zeeland prestatieafspraken gemaakt. Op basis van deze afspraken ontvangt
de ZMf een integrale kostensubsidie waarvoor separaat prestatiebewijzen worden geleverd.
In de bijlage is deze verantwoording opgenomen.

Zelfstandige taken en projecten
1. Uit Jaarplan 2018: ‘De ZMf zal haar coördinerende rol in de samenwerking tussen groene organisaties in
Zeeland versterken. Via het Coördinatieoverleg zorgt de ZMf voor de interne afstemming met de groene
organisaties in Zeeland. De ZMf borgt daarmee haar vertegenwoordigende rol in de richting van
overheid en bedrijfsleven.’
Ook dit jaar organiseerde de ZMf het Coördinatieoverleg voor de groene organisaties. De betrokken
organisaties (Provincie, IVN Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse
Landschap, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Zeeland kwamen negen keer bij elkaar dit jaar. Het
overleg is vanaf 2017 opnieuw opgezet en wordt om de zes weken gehouden om onze samenwerking te
borgen. Voor het eerst is ook Zeeuwind een aantal keer aangeschoven om mee te praten over de thema’s
waarbij energietransitie nauw verbonden zijn met natuur & landschap. Samen met de groene organisaties
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uit het Coördinatieoverleg zijn ook de groene speerpunten gelanceerd. Deze speerpunten zijn verstuurd
naar alle politieke partijen voor het Waterschap en de Provincie Zeeland als input voor de
verkiezingsprogramma’s voor de Waterschaps- en Statenverkiezingen in 2019.
Via o.a. de vier regiobijeenkomsten (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen, St.
Philipsland, Bevelanden) is er met de meer lokale organisaties en de leden van de ZMf contact. Er zijn
diverse onderwerpen uitgewisseld waaronder ruimtelijke ontwikkelingen, aandachtsgebieden uit de
Kustvisie en groenbeheer in het landschap. Met de regiobijeenkomsten ligt er een goede basis voor
kennisuitwisseling en samenwerking. Bij lokale ontwikkelingen was er daarna snel contact tussen het
team en de diverse lokale organisaties of leden.
2. Uit Jaarplan 2018: ‘Het integraal volgen van de ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland op de aspecten
natuur, landschap, milieu en duurzaamheid vanuit de rollen vertegenwoordigen, ontwikkelen en
beschermen. Dit inclusief eventuele wettelijke procedures. Daarnaast vertegenwoordigt de ZMf extern
de groene achterban door deelname aan diverse werkgroepen en periodieke overleggen met Provincie,
gemeenten en lidorganisaties (bijv. PCGR, PCO).’
Voor de aangesloten organisaties en leden van de ZMf volgen we de ruimtelijke ontwikkelingen in Zeeland
op aspecten als natuur, landschap, milieu en duurzaamheid. Bij diverse projecten worden we vanaf het
begin betrokken om mee te denken op deze aspecten. Bijvoorbeeld bij een tweetal nieuwe recreatieve
ontwikkelingen op een tweetal campings. Meerdere keren was er dit jaar ook aanleiding om een
zienswijze op te stellen. Bijvoorbeeld bij het ontbreken van milieuwinst bij de uitbreiding van intensieve
veehouderij. Maar ook bij meerdere aantastingen in of nabij de Deltawateren is met een zienswijze
gereageerd. Wij hebben ons bij een drietal plannen dit jaar bezig gehouden met en beroepsprocedure bij
de Raad van State. Van de drie beroepsprocedures is er bij twee een voor ons positieve uitspraak gedaan
(tegen een uienverwerkingsbedrijf en een intensieve geitenhouderij). Eén van deze plannen is
Brouwerseiland. Dit plan zorgt naar onze mening voor een zware aantasting van het landschap van de
Deltadammen en de natuur in de Grevelingen en Voordelta. Bij Brouwerseiland wachten we nog op de
uitspraak.
Voor Brouwerseiland is in 2017 een crowdfunding gestart in samenwerking met diverse andere
organisaties. Uiteindelijk is er toen 20.000 euro opgehaald. Door de crowdfunding konden we voor de
onderwerpen natuur en sociaal-economie meer onderzoek laten doen en op een professionele wijze met
een tweetal juristen de rechtszaak voorbereiden. Ook op de tweedaagse zitting bij de Raad van State in
september konden we ons laten vertegenwoordigen door een tweetal juristen gespecialiseerd in RO- en
natuurbeschermingsrecht. Uiteindelijk is er door Natuurmonumenten en de ZMf voor bijna 45.000 euro
uitgegeven aan de rechtszaak (excl. de uren van medewerkers van Natuurmonumenten en ZMf).
In januari 2019 hebben we gezamenlijk met Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap een
overeenkomst gesloten met TenneT voor de inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding
tussen Borssele en Rilland. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt voor aanvullende
natuurmaatregelen. De natuurorganisaties en TenneT verwachten dat de effecten van de aantasting van
de leefgebieden met de maatregelen zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. De plannen
worden nader uitgewerkt door ons en TenneT. De uitvoering vindt in de komende vijf jaar plaats.
3. Uit Jaarplan 2018: ‘2B Connect is een INTERREG-project Nederland-Vlaanderen. Het project loopt van
januari 2016 tot december 2018. Met het project 2B Connect wordt beoogd minstens 70 bedrijven in
Vlaanderen en Nederland hun terrein groener in te laten richten. In Zeeland werkt de ZMf samen met
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de uitvoering vindt met name plaats bij bedrijven in de
gemeente Terneuzen. Daarnaast behoren ook recreatieterreinen (bungalowparken en campings) tot de
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doelgroep. In 2018 staat naast het nemen van de nodige natuurmaatregelen bij bedrijven ook een
biodiversiteitcursus voor recreatiebedrijven in samenwerking met Recron op het menu. Het project 2B
Connect sluit de ZMf af met een symposium waar alle opgedane ervaringen Zeeland-breed wordt
weggezet en gedeeld.’
In 2018 zijn diverse biodiversiteitsplannen opgesteld en in uitvoering gegaan. In de Koegorspolder is een
natuurakker en poelen/waterberging op grond van de gemeente Terneuzen gerealiseerd. Bij DOW is een
bloemenakker aangelegd en werden drie bijenhotels geplaatst. Daarnaast is een aanvraag voor tijdelijke
natuur ingediend en goedgekeurd voor North Sea Port
Ook is er samen met RECRON een succesvolle driedaagse cursus georganiseerd voor veertien
recreatiebedrijven (20 deelnemers) met betrekking biodiversiteit op hun recreatieterrein, en hoe je dit
beleefbaar kunt maken voor gasten. Tweederde van de deelnemers heeft een eigen groenplan gemaakt,
waarvan er twee beloond zijn met een kleine financiële tegemoetkoming.
Bij Roompot Vakantiepark North Sea Beach Village in Nieuwvliet Bad is natuur aangelegd. Roompot is
partner in het project 2B Connect, zij is van plan in de toekomst meer van haar recreatiebedrijven te
vergroenen met inheemse bomen en struiken en het nemen van biodiversiteitsmaatregelen voor dieren.
De ZMf heeft met betrekking tot de gerealiseerde natuur diverse persmomenten georganiseerd; er is
uitgebreid over het project gecommuniceerd richting pers, omwoners en bedrijven.
Het eindsymposium is naar 2019 verschoven omdat het project met een jaar is verlengd.
4. Uit Jaarplan 2018: ‘ZMf zal gezamenlijk met andere onafhankelijke partijen inkoopacties opzetten voor
particulieren, voor bijvoorbeeld zonnepanelen, spouwmuurisolatie en warmtepompen.’
ZMf heeft samen met andere onafhankelijke partijen drie inkoopacties opgezet voor particulieren:
isolatie, warmte pompen en zonnepanelen.
Het Warmte Effect
In Nederland gaan we de stap maken naar duurzame verwarming zonder aardgas. Woningisolatie en de
aanschaf van een warmtepomp zijn belangrijke stappen om te komen tot het verduurzamen van de
woning. In 2018 hebben ZMf en Zeeuwind voor de tweede keer Het Warmte Effect georganiseerd. Het
Warmte Effect zorgt voor onafhankelijke informatie over woningisolatie en warmtepompen. Daarnaast
wordt handelingsperspectief geboden aan woningeigenaren door een gezamenlijk inkoopactie met
scherpe tarieven voor isolatie en warmtepompen. Het op deze manier ontzorgen van woningeigenaren is
een belangrijke succesfactor van de acties.
In 2018 bezochten bijna duizend bezoekers de informatieavonden over warmtepompen die verspreid
over Zeeland werden gehouden. Uiteindelijk hebben ongeveer honderd huishoudens een warmtepomp
aangeschaft.
In 2018 zijn er 5 inloopbijeenkomsten over spouwmuurisolatie georganiseerd verspreid over Zeeland, dat
heeft geresulteerd in 200 offerte-aanvragen voor gevelisolatie. Hiervan heeft 50% van deze aanvragen
geleid tot een energiezuinige geïsoleerde woning. De andere 100 woningen zijn na bezoek niet geïsoleerd,
omdat er al spouwmuurisolatie aanwezig bleek te zijn of omdat de spouwmuur helaas niet geschikt was
voor isolatie.
Het Zon Effect
Het Zon Effect is een gezamenlijk project van ZMf en Zeeuwind met als doel dat zoveel mogelijk mensen in
Zeeland hun eigen duurzame energie opwekken. Het Zon Effect is al zeven jaar lang een groot succes. Dit
jaar hebben we de mensen op een andere manier van informatie voorzien. Met Het Zon Effect ‘On Tour’
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bezochten we in april drie zaterdagmarkten in Zeeland om mensen te informeren over duurzame zonneenergie en over het aanschaffen van zonnepanelen. Op deze manier hebben we een jongere doelgroep
kunnen bereiken. In 2018 zijn er 10% meer zonnepanelen geplaatst ten opzichte van 2017. In totaal zijn er
500 woningen uitgerust met zonnepanelen, wat in totaal neerkomt op een vermogen van 1,7 MW.
5. Uit Jaarplan 2018: ‘Voorzetten van de activiteiten van het Energieservicepunt Zeeland in samenwerking
met Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds. De afgelopen jaren hebben wij een goede relatie
opgebouwd met ‘burgerinitiatieven’ zoals: energiecoöperaties, duurzame dorpen en andere initiatieven.
We faciliteren en ontzorgen hen waar dat mogelijk is. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling,
advisering en uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van duurzame energie
(postcoderoosregeling) en energiebesparing.’
De ZMf heeft in 2018, samen met het Zeeuws Klimaatfonds en Zeeuwind, het Energie Servicepunt Zeeland
(ESP) voortgezet en daarmee bedienen we diverse doelgroepen. In 2018 hebben we een goedbezochte
bijeenkomst voor VvE’s georganiseerd en hebben we voor de particuliere woningbezitter in ZeeuwsVlaanderen een bijeenkomst georganiseerd over het energie-neutrale woonconcept vanuit drie motieven
(economisch, natuurlijk momenten en duurzaam/circulair). Daarnaast hebben we een project
geformuleerd (Meer Energie in Scholen) en een startbijeenkomst georganiseerd over energietransitie bij
basisscholen. Tenslotte hebben we als helpdesk diverse Zeeuwse energie-initiatieven, als
postcoderoosprojecten, geholpen met het beantwoorden van hun individuele vragen. Met steun van het
ESP-ambassadeurs-netwerk is uitgebreid gecommuniceerd via websites, energienieuwsbrieven en
energiemarkten.
6. Uit Jaarplan 2018: ‘Nacht van de Nacht: op zaterdagvond 27 oktober 2018 zullen op minimaal 15
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.’
De 14e Nacht van de Nacht heeft veel publiciteit gegenereerd. In opdracht van De Natuur- en
Milieufederaties is onderzoek gedaan naar het zogenoemde ‘opgaande licht’ van 54 Nederlandse steden.
Veel steden in Nederland worden steeds donkerder, maar die in Zeeland niet. Middelburg, Vlissingen,
Terneuzen en Goes slagen er niet in de lichtvervuiling terug te dringen. De gemeente Middelburg (score
11) is van de grote Zeeuwse steden het donkerst en Goes het lichtst (score 14) en Vlissingen en Terneuzen
scoren gemiddeld met een score van 12. Kijk je naar vergelijkbare steden in Nederland, dan scoort alleen
de gemeente Middelburg onder het gemiddelde, de andere drie steden liggen er net boven. De ZMf heeft
als reactie op dit onderzoek de Zeeuwse gemeenten een notitie ‘Duurzaam verlichten’ verstuurd.
De 14e Nacht van de Nacht was wederom succesvol. Zo vijftienduizend bezoekers vierden op 30 locaties
de schoonheid van de donkere nacht. Dit waren meer locaties dan ooit. Zeeland is hiermee koploper van
Nederland. Ook doofden gemeenten en bedrijven tijdens de Nacht op diverse plekken de lichten.
7. Uit Jaarplan 2018: ‘De ZMf zal op het gebied van de energietransitie via verschillende opdrachten,
waaronder het organiseren van stakeholderbijeenkomsten naar aanleiding van een pilot in de
Oosterschelde (Tocardo getijdenenergie Oosterschelde), een uitgebreide analyse maken van de
mogelijkheden in Zeeland.’
In oktober 2018 is door ZMf de tweede stakeholderbijeenkomst n.a.v. de getijdencentrale in
Oosterscheldekering georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten van twee jaar
monitoringsonderzoek gepresenteerd, waarbij o.a. de gevolgen voor stroming, zandhonger en
zeezoogdieren zijn geanalyseerd. Daarnaast is ZMf actief betrokken geweest bij de subtafel Energie uit
Water. Gedurende 2018 heeft de ZMf zich ontwikkeld tot een gesprekspartner voor initiatiefnemers van
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energietransitie projecten. Deze initiatieven zijn besproken met lidorganisaties en hebben geresulteerd in
een overzicht van gewenste locaties en/ of aspecten waarmee op het gebied van natuur rekening me
gehouden moet worden. De bij deze trajecten verkregen informatie in combinatie met een eigen analyse
wordt samengevat in een rapportage.
8. Uit Jaarplan 2018: ‘Aardgasvrije buurten en dorpen: steeds meer dorpen, buurten en gemeenten
hebben de ambitie aardgasvrij te worden. Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij
betrokken zijn. De ZMf gaat het gesprek aan met lokale overheden en energie-initiatieven over de
opgave waar we gezamenlijk voor staan en de rol van verschillende stakeholders daarin. Op deze
manier wordt toegewerkt naar pilotprojecten om kennis en ervaring op te doen in het proces naar
aardgasvrije buurten en dorpen.’
De ZMf heeft actief meegeholpen met de organisatie van de Meet Up ‘Voorbij de groene Horizon’ over
wat de consequenties en perspectieven zijn van een aardgasvrije samenleving. We zijn dit jaar
terughoudend geweest om richting de burger aardgasvrij als insteek te kiezen, aangezien het woord
‘aardgasvrij’ veel weerstand oproept bij de doorsnee burger. Indirect hebben we via de toolkit Energiek
Zeeland en het opleiden van energie-adviseurs, het belang van aardgasvrij wonen wel benadrukt. Ook
hebben we gemeenten gestimuleerd om te gaan voor aardgasvrije wijken. Tenslotte hebben we via de
Regionale Energie Strategie meegedacht over het warmteplan en de wijze waarop de Zeeuwse
gemeenten aardgasvrij kunnen worden. Daarnaast hebben we actief deelgenomen aan de klimaattafel
Industrie, regio Zeeland/West-Brabant.
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Financiën
Begroting 2019
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Meerjarenbegroting 2016-2020
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Balans per 31 december 2018
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Staat van baten en lasten over 2018

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting
De baten in 2018 zijn ca. € 95.000 hoger dan begroot. Deze stijging is met name te danken aan de niet
begrote bijdragen van organisaties zonder winststreven (ca. € 64.000) en de hogere subsidies (ca. € 28.650)
dan begroot.
De stijging van de personeelskosten (ca. € 77.000) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitstroom van
medewerkers (ca. € 48.000) en door de verbetering van arbeidsvoorwaarden (ca. € 20.000).
De kosten voor projecten betreffen alle externe kosten die in het kader van projecten zijn gemaakt in het
boekjaar, in de begroting zijn budgetneutrale kosten niet meegenomen. Van de totale projectkosten van €
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113.870 is circa € 82.000 gedekt door niet begrote bijdragen. Het verschil met de begroting bedraagt circa €
104.000 negatief.
De overige bedrijfskosten zijn door o.a. advies-, administratie- en juridische kosten ca. € 27.000 hoger dan
begroot.
Kostenverdeelstaat
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Vrij besteedbaar vermogen
Binnen het vrij besteedbaar vermogen heeft de ZMf een reservefonds (continuïteitsreserve) ingericht dat
dient als calamiteitenfonds voor bijvoorbeeld een sociaal plan in het geval van liquidatie. Het hiervoor te
reserveren bedrag is gebaseerd op de geldende transitievergoedingen.
Norm kosten beheer en administratie
De norm voor beheer en administratie is voor de ZMf vastgesteld op 40%. Dit percentage is vastgesteld aan
de hand van de ervaringsgegevens van deze kosten uit het verleden. De kosten voor beheer en administratie
betreffen de medewerkers die indirecte activiteiten verrichten, zoals bestuur, secretariaat en administratie.
Ook de indirecte uren van medewerkers die voor projecten werken, worden hieronder gerekend. Daarnaast
worden de overheadkosten meegerekend, zoals de huisvestingslasten en de algemene lasten. In 2018 wordt
met 49,1% (zie jaarrekening) de norm niet gehaald. De ZMf heeft voor de komende jaren opnieuw het doel
om de norm voor beheer en administratie naar beneden bij te stellen door alle medewerkers meer directe
uren te laten maken op projecten.
Beleggingsbeleid
De ZMf belegt haar middelen niet.
Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is te vinden op de volgende pagina’s.
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Bestuur
Verantwoordingsverklaring ZMf
Algemeen
De leden van het Algemeen Bestuur van de ZMf hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij aangeven
dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van toezicht houden gescheiden is (en dient te
zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring hebben zij ook onderschreven dat de ZMf steeds
streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop de beschikbare middelen worden besteed.
Tevens staat in deze verklaring, dat er gestreefd wordt naar optimale informatieverschaffing aan en
communicatie met belanghebbenden. En ten slotte hebben alle bovengenoemde personen hun relevante
nevenfuncties opgegeven en aangegeven dat zij onderling geen familie- en/of vergelijkbare relaties
onderhouden en ook geen bestuurs- of toezichtfunctie vervullen of in dienst zijn bij een organisatie die
statutair of financieel aan de ZMf verbonden is.
Ten minste vier en ten hoogste zeven bestuursleden zijn afkomstig van aangesloten lidorganisaties en ten
minste vier en ten hoogste zes uit lid-zijnde natuurlijke personen. Alleen natuurlijke personen kunnen tot
bestuurslid worden benoemd.
De benoeming van bestuursleden gebeurt door de Algemene Ledenvergadering. Voor benoeming tot
bestuurslid is vereist dat de kandidaat, al dan niet lid van de vereniging, het doel van de vereniging
onderschrijft en als bestuurslid aan het bereiken van het doel wil bijdragen.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ledenvergadering in functie gekozen. De
benoeming van bestuursleden is telkens voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden zijn éénmaal direct
herbenoembaar.
Toezicht houden
In de statuten van de ZMf is geregeld dat de taak van toezicht houden door het Algemeen Bestuur wordt
vervuld. De uitvoering van het beleid is in handen van de directie. Het Algemeen Bestuur vergadert vier tot
vijf keer per jaar over alle relevante financiële- en beleidszaken. Het AB besluit over alle
meerjarenbeleidplannen en Jaarplannen. Het AB keurt ook de begroting en de jaarrekening goed (die door de
directie is voorbereid). Het Algemeen Bestuur stelt de directeur aan en de voorzitter en secretaris voeren
jaarlijks een functioneringsgesprek met hem/haar. Bij vacatures in het Algemeen Bestuur wordt gezocht naar
mensen uit verschillende deelgebieden en organisaties van natuur en milieu met uiteenlopende
vaardigheden en competenties. In de vergaderingen van het AB wordt ten minste één keer per jaar het eigen
functioneren besproken.
Het Dagelijks Bestuur evalueert elk jaar het functioneren van de directeur. In het Dagelijks Bestuur worden
personele zaken aangaande de medewerkers besproken. Die komen niet aan de orde in het Algemeen
Bestuur. Verder wordt het Dagelijks Bestuur door de directeur geconsulteerd over zaken die betrekking
hebben op de uitvoering en voortgang van het Jaarplan en worden strategische onderwerpen, die behandeld
worden in het Algemeen Bestuur, voorbesproken en daarmee voorbereid.
Jaarlijks wordt op de Strategiedag het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen bepaald. Dit resulteert in
een meerjarenbeleidsplan (voor een periode van vier jaar). Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt in
een Jaarplan voor het volgende jaar door de directeur en het bureau.

18

Dit Jaarplan wordt besproken in het Dagelijks Bestuur, vervolgens in het Algemeen Bestuur en ten slotte
gepresenteerd aan de ledenvergadering.
Ideeën (bouwstenen) voor de beleidsplannen worden verzameld, o.a. in de regiovergaderingen met de
achterban en op speciaal belegde bijeenkomsten waar ‘zware’ onderwerpen met diepgang worden
besproken.
Zo draait deze beleidscyclus, inclusief evaluatie, elk jaar rond.
Besteding van middelen
Het Algemeen Bestuur wordt vier keer per jaar tussentijds op de hoogte gesteld van de inhoudelijke en
financiële voortgang. De begroting en jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld door het AB. De leden van het
AB worden voorafgaand aan de vergaderingen door middel van kwartaalberichten op de hoogte gebracht van
de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid, van knelpunten en bijstellingen. Deze
kwartaalverslagen worden op de AB-vergaderingen besproken. Met deze verslaglegging wordt door de
directie verantwoording afgelegd aan het bestuur.
Risicomanagement
Goede doelen moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over de besteding
van de inkomsten. Eenduidige regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede
toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten.
Op alle niveaus en bij alle processen in de organisatie is er sprake van omstandigheden en handelwijzen die
ons belemmeren in het behalen van onze doelstellingen. Het is voor het behalen van die doelstellingen dus
van groot belang om deze risico’s te kennen en er beleid op te ontwikkelen. Door ons te richten op de meest
belangrijke risico’s zijn we op de meest efficiënte wijze bezig met de organisatie.
Bestuur en directie van de ZMf hebben een inventarisatie van de risico’s gemaakt (financieel, operationeel en
gericht op reputatie) en de belangrijkste benoemd, er beheermaatregelen voor beschreven en er een tijdspad
aan verbonden.
De beperkte diversiteit van de financiële bronnen van de ZMf zorgt voor een financieel kwetsbare positie van
de organisatie. Als een van de bronnen wegvalt, heeft dit grote impact. We investeren daarom in onze
relaties; met onze directe achterban (leden, lidorganisaties, sympathisanten), onze (politieke) bestuurders op
zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en maatschappelijke organisaties. Via ons landelijk netwerk van De
Natuur en Milieufederaties, de Groene 11 en onze relaties met de landelijke politiek houden we
onderwerpen op de agenda.
De ZMf is een kleine organisatie. Door het wegvallen van competenties, door ziekte of vertrek, zijn wij
bijzonder kwetsbaar. We investeren in de flexibele schil rondom de organisatie; betaald en onbetaald. We
hebben oog voor de medewerkers en vrijwilligers als mens en erkennen en koesteren hun inzet voor de ZMf
en de doelstellingen van de ZMf. We werken aan professionalisering van de organisatie door te investeren in
de ontwikkeling van onze medewerkers.
Nieuwe inzichten binnen de ZMf kunnen leiden tot een andere stellingname dan voorheen en daarmee tot
mogelijke reputatieschade en vermindering van draagvlak voor onze organisatie. Daarom is het voor de ZMf
belangrijk om op alle niveaus van de maatschappij te communiceren. We dragen onze standpunten uit en
leggen ze uit in projectvergaderingen, themabijeenkomsten, regioavonden, ledenvergaderingen, ambtelijke
en bestuurlijke overleggen en onze (sociale) media. Ons strategische en operationeel communicatieplan
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draagt eraan bij dat wij een transparante en betrouwbare samenwerkingspartner zijn in Zeeland en
daarbuiten.
De geformuleerde beheersmaatregelen worden regelmatig, minimaal vier keer per jaar in
kwartaalrapportages, gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Omgaan met belanghebbenden
Steeds meer belanghebbenden (donateurs, belangstellenden, organisaties, leden) melden zich aan voor de
maandelijkse digitale nieuwsbrief van de ZMf. Hiermee stellen wij betrokken burgers op de hoogte van het
werk van de ZMf. De website van de ZMf wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt met actuele informatie.
Net als in voorgaande jaren is in 2018 in alle regio’s van onze provincie overleg gevoerd met de achterban.
Deze bijeenkomsten zijn openbaar, dus voor leden en niet-leden. We nodigen leden nadrukkelijk uit
introducés mee te nemen. We merken dat dit een goede manier is om mensen te betrekken bij ons werk.
Gedeputeerde Staten van Zeeland (een grote subsidiegever) ontvangen jaarlijks een Jaarplan, de begroting en
de jaarrekening. Tevens worden jaarlijks met de Provincie resultaatafspraken gemaakt. Plannen en afspraken
worden besproken op het bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde. Met alle relevante
gedeputeerden wordt periodiek gesproken. Subsidiegevers die projecten financieren, worden afhankelijk van
afspraken en subsidievoorwaarden door middel van tussentijdse- en eindrapportages en financiële
overzichten op de hoogte gehouden.
Leden en donateurs van de ZMf ontvingen dit jaar driemaal het ledenmagazine Wantij.
In 2015 zijn we gestart met het sturen van Wantij naar anderen dan alleen ZMf- leden. Zo betrekken we
bedrijfsleven, provinciale en gemeentelijke politiek meer bij ons werk.
De ZMf vervult een coördinerende rol voor de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in de provincie
Zeeland en ontvangt hiervoor van de terreinbeherende organisaties een jaarlijkse bijdrage. De coördinerende
werkzaamheden van de ZMf worden besproken op directieniveau en in bilateraal overleg met de
afzonderlijke organisaties.
De ZMf heeft sinds jaar en dag een vragen- en klachtenprocedure. Klachten en vragen zijn belangrijke
signalen voor de ZMf. Personen die contact opnemen, zijn gemotiveerd om ons iets te laten weten en doen
moeite door ons te schrijven of te bellen. De ZMf kan met die informatie zaken verbeteren, inhoudelijke
discussie aanscherpen of weten wat er binnen de organisatie eventueel is misgegaan.
De ZMf gaat zorgvuldig om met de klachten en vragen die haar bereiken. Klachten dienen altijd door de
medewerkers zelf afgehandeld te worden. Bij vragen kan zo nodig worden doorverwezen naar andere
organisaties als de kennis hiervoor niet binnen de ZMf aanwezig is.
De vragen- en klachtenprocedure kan bij het secretariaat van de ZMf worden opgevraagd: info@zmf.nl of
telefoon 0118 654180.
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Samenstelling bestuur, rooster van aftreden en nevenfuncties
Op 31 december 2018 bestond het Algemeen Bestuur van de ZMf uit de volgende personen.
Maarten Sas, (voorzitter); in bestuur vanaf november 2017
Directeur-bestuurder RWS Goes.
Roel Mooij (per december 2016 secretaris); in bestuur vanaf november 2014
N.v.t.
Teus Baars (penningmeester); in bestuur sinds juni 2017
Directeur-bestuurder Zeeuwind.
Krijn-Jan Provoost; in bestuur vanaf november 2016;
Lid stadsraad Domburg.
Walter de Milliano; in bestuur vanaf november 2011;
Bestuurslid Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen.
Plaatsvervangend lid College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Liesbeth Zonnevylle; in bestuur vanaf juni 2013
Lid van Raad van Advies IVN.
Inez Flameling: in bestuur vanaf juni 2015
Universitair docent ecologie en mariene biologie, University College Roosevelt.
Gerrit Rentier: in bestuur vanaf november 2018
Projectleider Innovatie bij Zeeuwind.
Albert de Bruijn: in het bestuur vanaf november 2018
Innovatie-adviseur VO en MBO.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid bestuursleden en directeur
Conform de statuten van de ZMf ontvangen leden van het bestuur als zodanig geen bezoldiging, middellijk of
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten
wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen zijn in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en
toegelicht.
ZMf leeft de Regeling Beloning directeuren Goede Doelen na. Conform deze regeling is de BSD-score van de
directeur van de ZMf 335. De essentie van de beloningsregeling is dat de grondslag voor de beloning van de
directeur altijd is gebaseerd op een objectieve systematiek van functiewaardering en dat de beloning
gematigd is ten opzichte van vergelijkbare functies. Een variabele beloning past niet in deze systematiek.
De directeur van de ZMf ontvangt salaris conform de CAO Sociaal Werk. In het financiële jaarverslag, op te
vragen bij het secretariaat van de ZMf, is meer informatie te vinden over de bezoldiging van de directie.
Het salaris van de directeur bedroeg in 2018 81.270 euro en is daarmee lager dan het maximum zoals
vastgesteld op basis van de BSD-score en lager dan het maximum van de beloningsregeling.
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Overzicht nevenfuncties directeur
De directeur van de ZMf bekleedt geen nevenfuncties.
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Toekomstparagraaf
De ZMf is over 5 jaar, nog meer dan nu, een zeer gewaardeerde maatschappelijke organisatie. Zij zet zich nog
steeds in voor de natuur in Zeeland en het klimaat.
Wel hebben we dan een iets andere toon en taal dan nu. We spreken dan niet meer alleen de ‘usual suspects’
aan. De natuurlijke achterban blijft vertrouwen in ons hebben. En waarderen om ons meedenken, maar ook
om ons kritisch geluid. Wij zijn een organisatie waar je in Zeeland niet omheen kan. En we worden nu ook
meer en meer gewaardeerd en gesteund door jongeren. En ook de bewuste dertigers en veertigers. Mensen
die niet perse een vereniging zoeken, maar die wel aansluiting zoeken bij gelijkgestemde organisaties. Wij die
hen steunen in hun gevoel van bijdragen.
Zij vinden ons. En we versterken elkaar. Door middel van publieksacties, Klimaatmarsen, jongeren debatten,
verkiezingsdebatten en inspiratiesessies.
Ook zijn we relevant voor andere marktpartijen. We gaan iets meer ondernemen. Nog steeds niet om winst
te maken, maar om aan de maatschappij te laten zien dat we relevant werk doen. We werken hard mee aan
de circulaire economie bijvoorbeeld. Hierin is een economische factor, naast de ecologische en sociale ook
heel vanzelfsprekend.
De te verwachten ontwikkelingen in onze regio zijn het komende jaar:
Toetsing Ruimtelijke plannen, Kustvisie, visie Deltawateren, klimaatadaptatie, Regionale Uitvoeringsagenda
Circulaire Economie, Regionale Energiestrategie.
Wij spelen hierop in door vanuit visie en ons tijdloos kompas te verbinden met partijen zodat we zo hoogst
mogelijke positieve impact kunnen behalen. Ook organiseren we op eigen initiatief inspiratiesessies of
stakeholdermeetings wanneer we zien dat dit iets kan toevoegen.
Ook zullen we meer onze strategische stappen communiceren dan we tot nu toe hebben gedaan. Dit lijkt
nodig om een ieder zich te laten blijven herkennen in de ZMf. En om tevens nieuwe doelgroepen aan te
boren.
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Bureau en medewerkers
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
Directeur
Mascha Dedert
Programmamanager Deltawateren
Melissa Ernst
Projectleider Energietransitie & Duurzame Landbouw
Fateme Hashemi
Administratief/secretarieel medewerker
Martijn de Jonge
Vrijwilliger
Lineke Keizer
Managementassistent
Peter de Kraker
Vrijwilliger
Natasha Poposka
Projectleider Circulaire Economie & Duurzaamheid
Robbert Trompetter
Programmamanager Landschap & Ruimtelijke Ordening

ivharras@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

Vrijwilligersbeleid
De ZMf werkt met een professioneel bureau en met deskundige medewerkers. Steeds vaker proberen we
betrokken vrijwilligers te betrekken bij het professionele werk. Dat gebeurt door specifieke deskundigheid
van vrijwilligers in te zetten bij projecten of voor vergunningen en bedrijfsprocessen, door een team van
vrijwilligers in te zetten voor de realisatie van ons blad Wantij en door een groep vrijwilligers te betrekken bij
planologische onderwerpen, energie- en bedrijvendossiers.
Sinds media 2017 werken er op het bureau van de ZMf twee vrijwilligers. Zij dragen op diverse plaatsen in
onze organisatie bij aan onze activiteiten.
Milieubewust en duurzaam
De ZMf voert waar mogelijk uit wat zij verkondigt. Zo letten wij erop dat we zuinig omgaan met energie (licht
uit, computers na werktijd uit e.d.) en zetten we de verwarming niet onnodig hoog. In het gebouw van de ZB,
waarin de ZMf gehuisvest is, zijn al veel besparingsmaatregelen genomen en zoeken we nog naar
mogelijkheden om gezamenlijk nog meer te besparen. Op veel plaatsen zijn bewegingssensoren geplaatst
zodat het licht niet onnodig blijft branden en wordt voor bepaalde delen van het gebouw gebruik gemaakt
van koele buitenlucht in plaats van een luchtbehandeling. We printen zo min mogelijk en proberen zoveel
mogelijk digitaal te werken. Als we printen, is het dubbelzijdig en zwart-wit.
Een grote wens van de ZMf is om het gebouw van de ZB klimaatneutraal te maken. We blijven ons verdiepen
in o.a. de mogelijkheden om op het dak zonnepanelen te installeren.
Waar mogelijk maken we zakelijke reizen met het openbaar vervoer, net als ons woon-werkverkeer.
Onze CO2-uitstoot compenseren wij via het Zeeuws Klimaatfonds.
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Tot slot
Extra geld van Postcode Loterij voor natuur en klimaat

Op de foto (v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris Natuur en Milieufederaties), Postcode Loterij ambassadeur
Caroline Tensen en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties) – Foto: Roy Beusker
De Postcode Loterij steunt dit jaar organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering en het
beschermen en herstellen van natuur met ruim 51 miljoen euro extra. In totaal doneert de loterij 370,6
miljoen euro aan 117 goede doelen organisaties, dankzij 3 miljoen deelnemers. Dat maakte de Loterij bekend
op het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. De Natuur en Milieufederaties kunnen naast de
vaste bijdrage van €2,25 miljoen rekenen op een extra schenking van €1,65 miljoen.
‘We zijn hier zo ontzettend blij mee’, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas van de Natuur en
Milieufederaties. ‘Met de structurele hulp kunnen wij in de 12 provincies veel extra meters maken voor
schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. De extra schenking gaat naar de realisatie van
tenminste twee Energietuinen, waarbij de grootschalige opwek van duurzame energie wordt gecombineerd
met natuur en recreatie. Zo willen we echt een boost geven aan het opwekken van duurzame energie.’
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Zeeuwse Milieufederatie in 2018 invulling
kunnen geven aan een aantal zelfstandige taken en projecten.
Zo hebben we gewerkt aan biodiversiteit op bedrijventerreinen, Meer Energie in Scholen, samengewerkt aan
de energietransitie in Zeeland en bescherming van onze kust en onze dammen (o.a. Brouwerseiland) etc.
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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 bijna 30 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
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Bijlage: verantwoording Prestatieafspraken Provincie Zeeland 2018
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Verantwoording Prestatieafspraken
2018
tussen Provincie Zeeland en de ZMf
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Prestatieafspraken Provincie Zeeland
Prestatieafspraak 1: Ruimtelijke ordening en landschap
In 2018 levert u een bijdrage aan het opstellen van een Provinciale Omgevingsvisie ten behoeve van het
in 2018 vast te stellen nieuwe omgevingsplan Provincie Zeeland. U levert namens de groene achterban
inhoudelijke bijdragen t.bv. het Omgevingsplan Provincie Zeeland. Vanuit uw rol toetst u ruimtelijke
plannen.
Prestatiebewijs: overzicht/verslag van de inhoudelijke bijdragen en toetsing ruimtelijke plannen.
Resultaat: Het nieuwe omgevingsplan 2018, de Provinciale Verordening en het milieuprogramma zijn
inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. Wij hebben dit jaar meegewerkt aan de versies van de
verschillende plannen. Een combinatie tussen een terugkoppeling en vertegenwoordiging van de
achterban én actief meedenken aan de voorkant op de inhoud. De versies van het omgevingsplan zijn, in
o.a. het Coördinatieoverleg met de groene organisatie en Provincie, voorgelegd aan de groene organisaties
en waar mogelijk hebben we een gezamenlijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we een
inhoudelijke bijdrage geleverd aan het advies van de SER-Zeeland, Provinciale Commissie Omgevingsbeleid
en Provinciale Commissie Groene Ruimte over het omgevingsplan en de verordening. Uiteindelijk hebben
we gezamenlijk met de terreinbeheerders een zienswijze opgesteld op het omgevingsplan om het plan op
een aantal punten nog net een stukje verbetering te geven dat weer kan leiden tot een nog mooier
Zeeland. De sterke verbondenheid met het water, het weidse landschap en de herkenbare eilanden met
een historisch rijk natuur- en cultuurlandschap; termen die ons thuis laten voelen in het Zeeuwse
landschap. Onze bijdrage heeft zich onder meer gericht op toekomstbestendige en op duurzaamheid
gericht bedrijventerreinen, op onze gezamenlijke inspanningen om de kust te beschermen en tegelijk de
kwaliteiten van recreatie en natuur & landschap te verbeteren, de impact van luchtvaart op
leefbaarheidsdoelstellingen en milieukwaliteit, de enorme opgave om te komen tot een duurzame
landbouw, het belang van een goede biodiversiteit voor de natuur, landbouw en leefomgevingskwaliteiten
én de energietransitie: het realiseren van wind- en zonlocaties met oog voor natuurwaarden,
landschapswaarden, duurzaam ruimtegebruik en participatie met de omgeving.
Daarnaast nemen we elk jaar deel aan de periodieke overleggen van de SER-Zeeland, Provinciale
Commissie Groene Ruimte (PCGR), Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO) en de CRO commissie
vliegveld Midden-Zeeland en dragen we inhoudelijk bij aan de advisering en het overleg in het kader van
de subsidies POP3 en Leader aanvragen (LAG NMZL werkgroep) en de werkgroep en stuurgroep Mineralen
en Middelen Meester.
In 2018 wordt de Kustvisie Noordzeekust geïmplementeerd en het Actieprogramma Kust gerealiseerd. U
zorgt voor afstemming met groene organisaties, neemt deel aan de Stuurgroep Kust en realiseert mede
het Actieprogramma Kust.
Prestatiebewijs: vastgestelde Kustvisie en verslag werkzaamheden ZMf.
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Resultaat: Op 9 oktober 2017 werd de Zeeuwse Kustvisie door alle 18 partijen ondertekend. Dit was een
zeer constructief proces. De recreatiesector blijkt ervan doordrongen te zijn dat een mooi landschap en
een gezonde natuur de fundamenten vormen voor de Zeeuwse recreatie-economie. En de
natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat een gezonde economie een onmisbaar onderdeel uitmaakt van
een duurzame ontwikkeling. Voor Rijk, Provincie, Waterschap en de vijf kustgemeenten was dit een extra
motivatie om met de Kustvisie in te stemmen. Na oktober 2017 is gestart met het uitvoeringsprogramma
waarin de visie de komende jaren in praktijk wordt gebracht. Landelijk is Zeeland met dit beleid koploper.
Wij zijn er als ZMf trots op dat we dit jaar weer een wezenlijke bijdrage konden leveren door actief mee te
denken met zowel beleidsontwikkeling als ruimtelijke ontwikkelingen, passend bij onze rol om de leden en
lidorganisaties van de ZMf te vertegenwoordigen.
In het trekkersoverleg werken we aan de diverse projecten in een constructieve samenwerking met de
andere trekkers; Provincie, Waterschap en Toeristisch Ondernemend Zeeland. Dit is een aanvullende stap
na het proces om tot een Kustvisie te komen. Daarnaast bereidde het trekkersoverleg de overleggen voor
van de ambtelijke werkgroep en stuurgroep.
We hebben daarnaast intensief deelgenomen aan de gebiedsvisies voor de aandachtsgebieden Rampweg
en Scharendijke op Schouwen, de Banjaard op Noord-Beveland, Nehalenniagebied en Nollebos en
Westduinpark op Walcheren en pilotproject strandcamping Groede, Nieuwvliet-Bad en Vlaeminckpolder in
West-Zeeuws-Vlaanderen. Veel tijd is besteed aan het zoeken naar passende oplossingen voor elk gebied,
die recht doen aan de gevestigde belangen en soms nog verkregen rechten (overgangsbeleid) en
anderzijds toch een vernieuwende ontwikkeling in gang zetten met zowel een kwaliteitsverbetering voor
de recreatiesector en het landschap als een die kan rekenen op maatschappelijk draagvlak.
In 2018 realiseert u een pilotproject met betrekking tot verkenning kwaliteiten en natuurwaarden
inclusief inpassingsmogelijkheden economische activiteiten.
Prestatiebewijs: vastgestelde tekst Oosterscheldevisie
Resultaat: Nadat in 2017 de Zeeuwse Kustvisie was ondertekend pleitten wij samen met de andere
organisaties zoals Natuurmonumenten om snel een dergelijk proces op te starten voor een visie
Deltawateren. Deels werd deze visie al ingezet met de Oosterscheldevisie. Maar in eerste instantie werden
de randen uitgezonderd bij deze visie.
Tijdens de totstandkoming van de Oosterscheldevisie is er een pilot uitgevoerd om een inventarisatie te
maken van de randen van Noord-Beveland. Naast de ZMf waren hier Toeristisch Ondernemend Zeeland,
lokale recreatieondernemers, Natuurmonumenten en het Zeeuwse Landschap bij betrokken. Uiteindelijk is
hieruit een deel van de tekst van de Oosterscheldevisie geschreven. We bleken het verrassend snel eens
over de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en recreatieve ontwikkelmogelijkheden langs de Oosterschelde
op Noord-Beveland.
Onze grootste zorg ligt op nu bij het Veerse Meer. De eigenheid van het Veerse Meer staat onder druk
door een groot aantal verblijfsrecreatieve ontwikkelingen langs de randen. Het afgelopen jaar hebben we
daarom ingezet op gesprekken met de recreatiesector, Provincie en diverse gemeenten. De Provincie en
gemeente Middelburg hebben gelukkig de handschoen opgepakt en in 2019 zijn de eerste gesprekken
gepland voor een start van een Veerse Meer-visie.
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Naast de aandacht voor een nieuwe visie hebben we ook met verschillende ondernemers gesproken over
de ontwikkelingen. Zonder een goede achterliggende visie is het lastig praten, maar we slagen er een deel
van de tijd in om extra ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan de plannen.
In 2018 levert u een bijdrage aan het initiëren van buffernatuur.
Prestatiebewijs: rapportage buffernatuur.
Resultaat: Voor een tweetal locaties hebben we ingezet op buffernatuur. Daarbij is steeds aangedrongen
op een integraal landschapsplan met alle betrokkenen (boeren, recreatieondernemers, bedrijven,
bewoners en natuur- en milieuorganisaties).
Er is gesproken met de eigenaar van Camping Scheldeoord en met de gemeente Borsele over de
mogelijkheden voor een integraal plan ten zuiden van Baarland langs de Westerschelde. Dit plan is eerder
ook al als plan Plevier opgenomen in de duurzame Ambitie 2030 voor de havens. Er liggen schitterende
kansen om in dit gebied meer ruimtelijke kwaliteit te bereiken en ondertussen een aantal kansen te
verzilveren. Denk daarbij aan een kwalitatieve impuls voor de recreatie gecombineerd met natuur- en
landschapsontwikkeling in de polder, agrarische innovatie in combinatie met maatregelen voor de
biodiversiteit en innovatieve waterzuivering in de natuur ten behoeve van het bedrijf Crop Alliance. Het is
helaas ons en de gemeente Borsele niet gelukt om het plan te starten door het ontbreken van draagvlak bij
een aantal stakeholders.
Daarnaast hebben we vrij veel contact gehad met de familie Delst in Zonnemaire. Voor het eerdere project
Ecomaire naast de landschapscamping Kijkuit is in de gemeenteraad geen meerderheid gevonden. De
ontwikkeling was ons inziens ook niet goed uitgewerkt in relatie tot het omliggende landschap. Toch biedt
deze locatie de mogelijkheid voor buffernatuur en extra landschapsversterking in relatie met de
kwalitatieve impuls voor de landschapscamping die de familie graag wil inzetten. In gesprekken
georganiseerd door Impuls Zeeland hebben we een goede integratie besproken van het agrarisch bedrijf,
de camping en de oude kreek & natuur. We zijn erg benieuwd naar de ontwerpen in 2019.
In 2018 werkt u samen met nieuwe partners vanuit diverse sectoren (waaronder de recreatie- en
cultuursector culturele sector) aan landschappelijke kwaliteit en 'eiland'-identiteit
Prestatiebewijs: rapportage.
Resultaat: Met de Zeeuwse Ommegang van de directeur van de ZMf konden we op een mooie manier het
cultuurlandschap laten zien. In 2018 is daarna gewerkt aan een korte film gekoppeld aan die Zeeuwse
Ommegang. Hierin worden het Zeeuwse landschap op een vernieuwende manier door Ira getoond.
Verschillende specialisten vanuit diverse sectoren werden geraadpleegd tijdens de voettocht. Dit draagt bij
aan een variatie van perspectieven. Met het product willen wij inwoners en ondernemers inzicht bieden in
het mooie Zeeuwse landschap, de variatie tussen landschappen en de bijbehorende landschapselementen
en inspireren en aanmoedigen om hier zelf mee aan de slag te gaan. De minidocu gaat in 2019 in première.
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Prestatieafspraak 2: Deltawateren
In 2018 geeft u uitvoering aan de natuurparagraaf van het Convenant Duurzame Havens 2030.
Prestatiebewijs: Verslag van de werkzaamheden van de ZMf.
Resultaat: Gedurende 2018 is de samenwerking tussen North Sea Port en de betrokken Coalitie Delta
Natuurlijk-partijen geconcretiseerd tijdens een gezamenlijke tweedaagse constructieve werkgroep
overleggen. Tijdens deze overleggen is toegewerkt naar een intentieverklaring waarbij de samenwerking
tussen de partijen wordt vastgelegd. Daarnaast is een werkprogramma opgesteld met werkwijzen en
kansen die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Een globale uitwerking van samenwerkingsverbanden
en communicatiestrategie is gereed. In 2019 zal het uitvoeringsprogramma worden afgerond en begonnen
worden met het initiëren van projecten. De ZMf heeft het opstellen van een uitvoeringsprogramma
natuurontwikkeling gecoördineerd. De ZMf heeft bijgedragen aan een projectvoorstel om Plan Plevier
nader uit te werken. Dit projectvoorstel bleek helaas niet haalbaar. Ook andere initiatieven om Plan Plevier
verder te brengen zijn helaas niet gelukt. In 2018 is een begin gemaakt met de samenwerking tussen North
Sea Port, Port of Antwerp en Port of Rotterdam, waarbij gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht voor
overlast van meeuwen als gevolg van havenuitbreiding. Hierbij worden mogelijkheden voor
natuurontwikkeling zoals beschreven in de natuurparagraaf bekeken.
In 2018 levert u binnen Coalitie Delta Natuurlijk een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de diverse
Deltawateren, o.a. Krammer-Volkerak, de Grevelingen, Het Veerse Meer en de Oosterschelde. U stelt
een strategie op t.b.v. de deltawateren in overleg met betrokken ambtenaren van de Provincie.
Prestatiebewijs: rapportage waarin een heldere uiteenzetting wordt gegevens van de strategie.
Resultaat: In samenwerking met Coalitie Delta Natuurlijk-partijen zijn ontwikkelingen in de deltawateren
op de voet gevolgd en via diverse routes is vanuit de Coalitie Delta Natuurlijk-partijen aangegeven welke
richting qua ontwikkeling wenselijk is.
Krammer Volkerak: organisatie van een expertmeeting met Coalitie Delta Natuurlijk-partijen waarbij is
besloten het voorstel van 30 cm getij niet te ondersteunen vanwege de geringe mogelijkheden tot
waardevolle natuurontwikkeling.
Grevelingen: via diverse overleggen hebben we aangegeven directer betrokken te willen zijn bij de
uitvoering van herinvoering van getij in de Grevelingen. Hierbij is duidelijk aangegeven dat een aantal
aspecten van het project nog nader bekeken moet worden.
Oosterschelde: in overleg met de Provincie is geanalyseerd op welke punten de ZMf betrokken kan zijn bij
de uitvoering van de Oosterschelde-visie. We zijn betrokken geweest bij het kenniscongres Oosterschelde
en we hebben een workshop op het gebied van voedsel en natuur mede-georganiseerd.
Westerschelde: we hebben actief deelgenomen aan de LTP-N Westerschelde en kennis en inzichten
ingezet bij de Schelderaad in samenwerking met Coalitie Delta Natuurlijk-partijen en North Sea Port.
In 2018 levert u een analyse van activiteiten en plannen in de overgangszone tussen deltawateren en
landschap.
Prestatiebewijs: Rapportage van de analyse (zie pilotproject Veerse Meer).
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Resultaat: Naast een rapportage van de analyse zijn ook de gevolgen van inlaat van water uit
plattelandsgebieden op de waterkwaliteit van het Veerse Meer geanalyseerd. Deze analyse wordt de basis
van een afstudeerproject van een student Aquatische Ecotechnologie.
In 2018 werkt u samen met onderwijsinstellingen en andere partners in Living Labs.
Prestatiebewijs: verslag Living Labs.
Resultaat: De ZMf is actief betrokken geweest bij het Living Lab Schorerpolder. Hierbij heeft o.a. een
student van de HZ zijn afstudeerstage bij de ZMf gedaan; ZMf heeft andere natuurorganisaties (SBB,
Natuurmonumenten) hierbij betrokken. We hebben actief bijgedragen aan het afrondend symposium en
waren betrokken bij het schrijven van een nieuw voorstel als vervolg op Living Lab Schorerpolder.
Daarnaast was ZMf ook betrokken bij het schrijven van een nieuw voorstel voor een Living Lab-project naar
een multifunctionele inrichting van de oevers van de Grevelingen en de Westerschelde.
In 2018 zorgt u voor het creëren van ecologische meerwaarde door het maken van een inventarisatie van
initiatieven binnen de energietransitie.
Prestatiebewijs: analyse met combi ecologische inpassing.
Resultaat: Gedurende 2018 is ZMf betrokken geweest bij het Tocardo-project in de Oosterschelde, hebben
we deelgenomen aan de subtafel Energie uit Water en met verschillende initiatiefnemers van alternatieve
technieken voor energieopwekking contact gehad. Deze kennis is in combinatie met een inventarisatie van
koppelkansen met ecologie opgenomen in een rapportage.
In 2018 zorgt u voor het opzetten van een dialoog met de schelpdiersector.
Prestatiebewijs: verslag van de werkzaamheden van ZMf
Resultaat: in 2018 hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met PO mossel en de Nederlandse
Oestervereniging. Met PO mossel is een dialoog opgestart, die in 2019 een vervolg krijgt met een aantal
afspraken waarbij bepaalde relevante onderwerpen worden besproken (bv. Mosselzaadvisserij). Ook heeft
de ZMf samen met PO Mossel de workshop Natuur en Voeding georganiseerd bij het Kenniscongres
Oosterschelde en heeft de ZMf deelgenomen en input geleverd aan de Kenniscommunity Oosterschelde.
Met de NOV gesprekken gevoerd over een grootschalige vergunningaanvraag. Aanzet gemaakt voor
onderzoeksvoorstel naar optimale inpassing en analyse milieueffecten.

Prestatieafspraak 3: Circulaire Economie, Energietransitie en Duurzaamheid
In 2018 zorgt u voor het vaststellen van een algemene circulaire visie met een circulair toekomstbeeld
met Zeeuwse partijen.
Prestatiebewijs: Rapportage circulaire visie.
Resultaat: Met verschillende Zeeuwse partijen hebben we gesproken over hun visie op de circulaire
economie en hun acties. We hebben verkend of we met elkaar kunnen werken aan een CE
Uitvoeringsagenda. Zo hebben we samen met collega’s van de Provincie een kernteam gevormd waarin we
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werken aan het raamwerk van deze agenda, partnerorganisaties hebben betrokken en een opzet voor
2019 gemaakt. We hebben een visie ontwikkeld met een circulair toekomstbeeld.
In 2018 realiseert u de oprichting van een Zeeuws Circulair Living Lab.
Prestatiebewijs: inhoudelijk verslag.
Resultaat: Het VernieuwersLAB is opgericht.
Het VernieuwersLAB is een creatieve broedplaats bestaande uit ongeveer veertig impactmakers in Zeeland
uit mkb, 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. Dit is een experiment waar
partijen die volstrekt uiteenlopende belangen hebben toch bij elkaar komen om gezamenlijk te werken aan
de transitie in Zeeland. De plaats waar de industrie de NGO ontmoet en waar studenten met bedrijven aan
casussen werken.
Hier worden ongemakkelijke gesprekken gevoerd. Hier botst het soms, maar vanuit persoonlijk
vertrouwen in elkaar en het besef dat de klimaaturgentie hoog is, stappen we over onze schaduw heen en
werken we in Living Labs aan concrete casussen.
We hebben 3 inspirerende bijeenkomsten gehouden. Een over de opzet van het VernieuwersLAB met een
kerngroep. Een kick off bijeenkomst in de Week van de Circulaire Economie én een sessie bij SWECO. Ook
hebben we een workshop Circulaire Economie verzorgd voor de Techniek afdeling van Scalda tijdens hun
Energiedagen.
We hebben deelgenomen aan de organisatie van de Tegenlicht Meet Up Voorbij de groene Horizon in
samenwerking met ZB en Switch. Met dezelfde samenwerkingspartners organiseerden we een
bijeenkomst Closing the Loop, met professor Wayne Visser (de producent van de documentaire). Ook
hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen bij het herinrichten van ons kantoor. We werken aan een
circulaire hotspot en zetten zo diverse leveranciers aan het denken en/of in actie.
In 2018 levert u een bijdrage aan de energietransitie door het bieden van een concreet
handelsperspectief aan particuliere woningeigenaren, initiatieven en verenigingen.
Prestatiebewijs: menukaart duurzaam en levensbestendig wonen.
Resultaat: opstart Stichting Energiek.
Als ZMf stonden we aan de wieg van het Platform Energiek Zeeland en vormen we samen met Zeeuwind
de stichting. We denken mee op bestuursniveau, maar zijn ook betrokken bij de praktische organisatie. We
draaien mee in het overleg over de 'menukaart' en werven energieambassadeurs actief in onze achterban.
Dit zijn vrijwilligers die straks in hun eigen regio een belangrijke rol gaan spelen in het geven van een
onafhankelijk en integraal energieadvies. Hiervoor heeft de ZMf een vacature opgesteld, want niet
iedereen is geschikt. Uiteraard moeten de ambassadeurs ook opgeleid worden, hiervoor heeft de ZMf
i.s.m. Marsaki een cursus ontwikkeld over bouwfysica, installatietechniek, en social skills. Dit laatste gaat
o.a. over hoe motiveer je mensen, hoe sluit je naadloos aan bij hun wensen etc. Deze lesavond wordt door
de ZMf georganiseerd. De cursus zelf vindt pas plaats in 2019. In 2018 hebben 12 vrijwilligers interesse
getoond, waarvan 8 zich daadwerkelijk hebben aangemeld. Met diverse mensen heeft een intake gesprek
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plaatsgevonden. Tenslotte heeft de ZMf meegedacht met de communicatie (website, flyers ) over Energiek
Zeeland.
Buiten Energiek Zeeland om heeft de ZMf ook meegedraaid in de stuurgroep van het Zeeuwse
Energieakkoord (particuliere woningbouw). Heeft zij de startbijeenkomst Regionale Energie Strategie
Zeeland bijgewoond en actief een bijdrage geleverd aan het side event van de Sociaal Economische Raad
Zeeland (SER). Ook heeft de ZMf, samengewerkt met de ZB | Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland. Zo
heeft zij een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de redactie- en stuurgroep vergaderingen van het
gezamenlijke project Energie in de etalage, waarin ook de Provincie Zeeland participeert.
Daarnaast hebben we onze bijdrage geleverd aan de klimaattafel Industrie in de regio Zeeland/WestBrabant.
U geeft uitvoering aan het convenant Duurzame Havens 2030, waarbij u zorg draagt voor de
monitoringsystematiek met bijbehorende organisatie.
Prestatiebewijs: rapportage opzet monitoringsystematiek.
Resultaat: De ZMf maakt deel uit van de kerngroep van de samenwerking Ambitie 2030 Duurzame Havens.
Deze kerngroep komt bij elkaar ter voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg met de vier partners.
Daarnaast heeft de ZMf actief deelgenomen aan de projectgroep Vitaal Sloe en Kanaalzone. En is nauw
betrokken bij de herinrichting van deze werkgroep. Zo organiseerden we mede het symposium
Duurzaamheid Werkt verder!
Regelmatig overleg met de projectsecretaris en overleggen met het kernteam zorgen voor een
overzichtelijk monitoringssysteem. Deze wordt begin 2019 aan de Stuurgroep door de projectsecretaris
gepresenteerd. Hiervoor heeft de ZMf gegevens opgevraagd, heeft zij de projectsecretaris ondersteund,
gestuurd en geadviseerd.
Dit gezamenlijk proces met de vier partijen heeft helaas de nodige vertraging opgelopen. In het begin van
2019 heeft de Stuurgroep besloten meer aandacht te besteden aan het inhoudelijk document en haar zes
doelstellingen en dit in het najaar pas openbaar te maken. De CO2-doelstellingen uit de Ambitie 2030
behoeven inmiddels ook actualisering.
Aan de klimaattafel Industrie regio Zeeland/West-Brabant een impactvolle rol kunnen vervullen. Daar
konden wij een kritisch geluid laten horen als tegenwicht voor de industrie. We hebben hard meegewerkt
aan het advies aan deze tafel dat uitgebracht werd aan de voorzitter van de landelijke industrietafels.
Hierdoor heeft ZMf haar bijdrage aan het klimaatakkoord kunnen leveren, met name het aanscherpen van
de teksten rondom het onderwerp CCS (ondergronds opslaan van CO 2) was belangrijk voor ZMf.
U zorgt voor integrale afstemming inzake het grensoverschrijdende Zeeuws-Vlaamse projectplan
Duurzame Havens tussen ZSP, Haven Gent, Bond Beter Milieu en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Prestatiebewijs: rapportage havenvisie.
Resultaat: De grensoverschrijdende havenvisie is besproken met Bond Beter Leefmilieu en opmerkingen
zijn meegenomen. De uitvoering van de grensoverschrijdende havenvisie heeft vertraging opgelopen
vanwege de fusie tussen Zeeland Seaports en de Haven van Gent. In 2019 zal hieraan een verder gevolg
gegeven worden. Naast de havenvisie heeft in 2018 overleg tussen Nederlandse en Belgische
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natuurorganisaties en de Havens van Antwerpen, Rotterdam en North Sea Ports. Doel is gezamenlijk tot
een oplossing te komen voor de problematiek rondom meeuwenpopulaties en economische uitbreiding
van haventerrein. Dit proces wordt in 2019 vervolgd.
In 2018 wordt de zesde Thijs Kramerlezing georganiseerd.
Prestatiebewijs: Programma Thijs Kramerlezing (http://www.dethijskramerlezing.nl/programma/).
Resultaat: De Thijs Kramerlezing wordt tweejaarlijks gehouden met als doel voort te bouwen op het
gedachtegoed en de inspirerende kracht van Thijs Kramer.
De Thijs Kramerlezing was dit jaar een enorm succes. Dit jaar was het thema: Ruimte voor
(klimaat)verandering? over de vele uitdagingen waar Zeeland in de komende decennia voor staat op het
gebied van klimaatverandering, waterhuishouding, economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit
en landgebruik. Hoe houden we bij al die ontwikkelingen de optelsom in de gaten? Hoe houden we het
leefklimaat in de provincie op een blijvend hoog niveau? Joost Schrijnen inspireerde ons tijdens de 6e
lezing. Als kenner van de Zeeuwse uitdagingen rond water- en landgebruik putte hij uit zijn eigen
ervaringen met stedenbouwkunde en expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Na de lezing
nam de dagvoorzitter Mark Beumer ons meer in een interactieve game waar diverse dilemma’s werden
voorgelegd door studenten van de HZ en experts. Door het schetsen van mogelijke oplossingen werkte het
publiek samen aan het volgende landschap van Zeeland. Zo’n 350 mensen kwamen naar CineCity XL om
geïnspireerd te worden.
De Thijs Kramerlezing kunnen we tweejaarlijks organiseren door de enorme steun van de Provincie. Dit
jaar sponsorden Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zeeuwind, DOW, Yara
Sluiskil, Zeeland Refinery en North Sea Port, Hof Welgelegen en Appelaere.
Voor het eerst organiseerden we voorafgaand aan de Thijs Kramerlezing ook een Kids College voor
kinderen in groep 6 t/m 8 van de basisschool in samenwerking met de ZB en University College Roosevelt.
Tijdens het Kids College werd hetzelfde onderwerp besproken met de kinderen. Eerst met een lezing over
klimaatverandering en de ruimte die daarvoor nodig is. Daarna mochten kinderen het zelf ervaren door
onze energietransitie vorm te geven en innovatieve oplossingen te bedenken voor energie.
In het najaar heeft dit nog een klein vervolg gekregen in een drietal themalessen bij het Pontes Lyceum in
Goes over de gevolgen van klimaatverandering voor woonwijken en de maatregelen die we daarvoor
kunnen nemen: o.a. waterberging, vergroening en energietransitie.
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In 2018 levert u een bijdrage aan het verder versterken van de relatie tussen Zeeuwse
landbouworganisaties en de ZMf via o.a. het mede vormgeven van de opgave landelijk gebied en het
uitvoeringsprogramma. Belangrijke onderwerpen: biodiversiteitsherstel, koolstofboeren en het
stimuleren van natuur inclusieve landbouw.
Prestatiebewijs: rapportage en verslag werkzaamheden.
Resultaat: Wij zijn betrokken bij de Provinciale Opgave Landelijk Gebied. De provincie werkt toe naar een
uitvoeringsagenda in de eerste helft van 2019. Daarvoor leveren wij een bijdrage zowel in bijeenkomsten
als tekstueel op de inhoudelijke problematiek. Ons hoofddoel is daarbij het stoppen/herstellen van de
enorme achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Daarnaast willen we een snelle
omschakeling naar een duurzame en ook circulaire samenleving aanjagen. Boerenbedrijven in Zeeland
kunnen en willen daar stappen in maken wanneer ze voldoende middelen tot hun beschikking hebben. En
als laatste de culturele en belevingswaarde van ons landschap t.o.v. grootse veranderingen die in ons
landschap (gaan) plaatsvinden door o.a. klimaatverandering.
Wij hebben begin september een themabijeenkomst over natuurinclusieve landbouw georganiseerd voor
onze achterban en aangesloten organisaties. Een goede bijeenkomst met inbreng van diverse in het
landelijk gebied betrokken partijen en enkele boeren en belangstellende burgers.
Naast onze betrokkenheid bij de provinciale opgave hebben we ook diverse gesprekken gehad met ZLTO
en ZAJK o.a. over mini deltaplan biodiversiteitsherstel, eiwittransitie, natuurinclusieve landbouw en
koolstofboeren. Met de ZAJK willen we een Living Lab organiseren over de mestkringloop/ circulaire
landbouw.
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