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1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze digitale 

vergadering, we hopen dat het in het najaar weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. 

 

Hij kijkt terug op de digitale regiobijeenkomsten met goede opkomsten, goede inbreng en mooie 

resultaten waarmee ZMf weer aan de slag kan. Het is fijn om te constateren dat ook via deze tijdelijk 

digitale weg binding kan blijven met de achterban.  

 

Op het gebied van governance is er afgelopen tijd hard gewerkt aan zaken als statuten, huishoudelijk 

reglement e.d. Die bespreken we later vanavond. Daarnaast is er nu Integriteitsbeleid opgesteld. 

Belangrijke stappen in een tijd dat we aan veel richtlijnen moeten voldoen.  

 

Op verschillende onderwerpen zijn position papers opgesteld. Op die manier kunnen we kort en bondig 

aangeven wat het standpunt van ZMf is t.a.v. bijvoorbeeld Kernenergie en CCS (opslag van CO2).  

 

In de industrie zijn landelijk belangrijke dingen gebeurd met de uitspraak t.a.v. Shell. Maar ook de 

Zeeuwse industrie is actief, bedrijven als Yara en DOW stuurden een gezamenlijke brief aan de 

informateur. Wij hebben hier op gereageerd middels een eigen brief richting de informateur en een 

persbericht.  

 

Ook de PFAS en de problematiek van de Westerschelde is erg actueel, hierover zal Mascha bij  

de mededelingen nadere toelichting geven.  

 

Bijzonder om te zien in het jaarverslag is, dat ondanks de beperkingen, de  

prestatieafspraken met de Provincie allemaal volbracht zijn; er is hard gewerkt door het  

hele team van ZMf. 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 27 oktober 2020 

Het verslag wordt middels een digitale poll via Zoom unaniem ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

Op verzoek van de voorzitter geeft Ira een toelichting op het dossier van de industrie, onze brief aan de 

informateur en ons persbericht.  

 

 



 

 

Ira licht de gehele context nader toe, zowel regionaal als landelijk. De Shell-uitspraak in de zaak die 

Milieudefensie is gestart, is een grote stap in de klimaatbeweging.  

In Zeeland hebben Provincie Zeeland, North Sea Port, Smart Delta Resources en de drie grootste 

bedrijven (Dow, Yara en Zeeland Refinery) een brief aan de informateur geschreven waarin ze eigenlijk 

vragen om meer subsidie een aandacht voor de problematiek in deze regio.  

Aangezien deze partijen ook partner zijn in de Ambitie 2030 Duurzame Havens hebben ze ZMf om 

support gevraagd t.a.v. de brief. Dit verzoek is besproken in ons bestuur. Kort samengevat komt het 

erop neer dat we randvoorwaardelijk steun kunnen geven aan de brief, maar dat er op de inhoud twee 

zaken zijn waarmee we het oneens zijn. Dat is het opslaan van CO2 (CCS) en het hergebruik van CO2 

(CCU).  

 

Binnen de klimaatbeweging werd tot voor kort het standpunt ingenomen dat CO2-opslag 

onbespreekbaar was. Inmiddels zien we in dat een zeer tijdelijk transitiefase nodig is voor de industrie 

om die transitie maken. Er kan geen geld gaan naar een fundamenteel onjuiste oplossing als CCS. CCS 

moet eindig zijn en daarvoor hebben we een voorstel gedaan voor een eindigheid in 2030/2035.  

Daarnaast zien we dat de industrie geholpen moet worden om zich klaarstomen voor een 

klimaatneutrale toekomst maar het kan niet zo zijn dat de gehele rekening bij de burger komt te liggen. 

Op het moment dat zij alleen maar overheidssteun vragen dan vinden wij toch dat die rekening bij ons 

als consumenten terecht komt. Wij willen graag zien welke maatregelen de industrie zelf neemt.  

 

ZMf is als organisatie in het klimaatverhaal ‘slechts’ een regionale speler maar we hebben in deze regio 

te maken met drie van de twaalf grootste industriëlen van het land. We stemmen goed af met de 

collega-milieufederaties en met andere nationale of internationale partijen. Er is vooral ook afstemming 

over de regionale rol van ZMf en de rol die een landelijke organisatie als Milieudefensie speelt.  

Ira vult aan dat de genoemde drie grote bedrijven inmiddels hebben gevraagd om hun plannen aan ZMf 

te mogen presenteren én dat zijzelf zitting heeft in de Maatschappelijke Adviesraad van VNCI 

(Vereniging Nederlandse Chemische Industrie). Op de vraag hoe je als ZMf je onafhankelijkheid houdt 

als je in een dergelijk overlegorgaan stapt, geeft ze aan dat ZMf weliswaar graag meedenkt aan de 

voorkant en graag vooraf impact heeft, maar altijd een kritische vragensteller zal blijven. We zijn het 

bijna altijd oneens op de inhoud en behouden ons het recht voor om op elk moment uit te stappen als 

we geen toegevoegde waarde hebben. We zijn natuurlijk geenszins afhankelijk van de industrie.  

 

Mascha Dedert geeft een toelichting op de actuele problematiek van PFAS rondom de Westerschelde. 

Ze geeft aan dat met name in het oostelijke deel van de Westerschelde de concentraties PFAS zes tot 

vijftien maal boven de norm is. Het onderwerp heeft inmiddels ook de aandacht van nationale media. 

ZMf heeft volgende week overleg van de Schelderaad en daar zullen we het inbrengen als een 

onderwerp dat een plek moet krijgen op de onderzoeksagenda. 

Desgevraagd geeft Mascha aan dat er intensief gemonsterd moet worden om voor de langere termijn te 

weten te komen welke schade er is aangericht.  

Hierop volgt nog discussie over het onderwerp. PFAS is op zich niets nieuws, maar wel onbekend en 

daarom niet gemeten. In beginsel is het beter om de productie van dit soort stoffen te verbieden, en dat 

dan in EU-verband.  

 

Naar aanleiding van deze discussie komt ook ontpoldering weer aan de orde. Dit onderwerp pakken we 

op in de rondvraag.  

 



 

 

4. Jaarverslag 2020 

Ira krijgt de gelegenheid een aantal onderwerpen uit het jaarverslag toe te lichten. Ze is trots op het 

team dat in dit moeilijke jaar toch kans heeft gezien goed werk te verrichten. En ze is trots op de inzet 

om jongeren meer te betrekken bij het werk van ZMf. De eerste lijnen die ZMf hiervoor in 2020 heeft 

uitgezet met een inhoudelijke verdieping onder jongeren is al heel mooi geworden.  

 

Mascha geeft een toelichting op het project Beeo-monitoring dat samen met een aantal 

natuurorganisaties en North Sea Port is gestart. 

 

Robbert geeft aan dat de Thijs Kramerlezing in 2020 vanwege Covid-19 helaas niet kon doorgaan. De tijd 

die er opeens was, is benut om na te denken over een nieuwer, moderne jasje voor de lezing. Dit heeft 

vorm gekregen in een reeks podcasts en meet ups die later dit jaar zal plaatsvinden.  

 

Het Meldpunt Lichthinder – Mag het licht uit – heeft vorig jaar veel effect gehad, en daardoor ook 

landelijke aandacht.  

 

Strokenteelt, project dat vorig jaar is gestart met o.a. ZAJK en de Rusthoeve. Een aantal boeren is deze 

wijze van teelt gestart en onderzoekt daarmee wat de winst is voor o.a. de biodiversiteit.  

 

Plan Boom heeft pas in de krant gestaan. Bijzonder is dat een aantal hotels een fonds heeft ingericht 

waaruit het planten van bomen gefinancierd kan worden. Als gasten bijvoorbeeld hun reis naar het 

hotel willen compenseren, of een schoonmaakbeurt van hun kamer overslaan, doneert het hotel een 

bedrag in dat fonds. Met de opbrengst van het fonds worden bomen aangeplant op Walcheren. En de 

gasten krijgen ook bericht over waar de bomen geplant worden.  

Inmiddels zijn er meer partijen geïnteresseerd in deze opzet, dus een mooi vervolg ligt in de lijn der 

verwachting.  

 

Edie Engels, penningmeester van ZMf, geeft een toelichting op de jaarrekening. Het jaar 2020 was een 

bijzonder jaar met Corona. Er is een voortzetting geweest van de organisatorische wijzigingen die al 

ingezet waren met ondersteuning van Rijkse Accountants en ook de rol van Robbert op financieel 

gebied. Dit pakt positief uit. Daarnaast is er veel tijd en aandacht besteed aan de Governance.  

 

Het eigen vermogen is behoorlijk toegenomen en de baten zijn hoger dan de lasten. De projecten zijn 

goed uitgevoerd. Daarbij hebben we de proceskosten van het procedure Brouwerseiland teruggekregen. 

Hiervoor was in 2019 een crowdfunding opgezet. Het bedrag wat we hebben teruggekregen van Raad 

van State is ongeveer een kwart van het bedrag wat we uitgegeven hebben met Natuurmonumenten en 

ongeveer de helft is opgebracht door crowdfunding. Dus in totaal is er nog steeds wel een verlies op 

geleden. De crowdfunding was dus heel erg nuttig en noodzakelijk, want het bedrag is dus ook volledig 

opgebruikt. 

 

De algemene kosten zijn behoorlijk onder controle. Wel is de pensioenlast wat verhoogd, daar gaan we 

nader naar kijken.  

 

De continuiteitsreserve is door het bestuur gesteld op €250.000,- voor de vereniging.  

 



 

 

De Algemene Ledenvergadering stelt het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 unaniem vast middels een 

digitale poll via Zoom. 

 

5. Voorstel verhoging contributie 

Tussen 2011 en 2014 is de contributie een aantal keer verhoogd tot uiteindelijk €24,- per jaar, daarna is 

het nooit meer verhoogd. De kosten nemen wel nog steeds toe. We willen wel toegankelijk blijven voor 

mensen met een kleine portemonnee. Daarnaast willen we ook graag jeugd stimuleren om zich bij ons 

aan te sluiten.  

 

Voorstel is: 

Contributie Jeugdleden een symbolisch bedrag van €5,- 

Contributie volwassenen/minimum bedrag lidorganisaties de komende vijf jaar indexeren.  

 

De contributieverhoging heeft een marginaal effect op de begroting, maar het is goed om de 

kostenontwikkeling te volgen. Het bestuur van ZMf vraagt draagkrachtige leden na te denken over een 

vrijwillige extra bijdrage.  

 

Desgevraagd wordt bevestigd dat ZMf de ANBI-status heeft. Dat kan donateurs een belastingvoordeel 

geven.  

 

Middels een poll stemt de Algemene Ledenvergadering in met de voorgestelde contributieverhoging en 

de contributie voor het jeugdlidmaatschap. Er was 1 stem tegen.   

 

6. Voorstel wijziging statuten en overige reglementen 

De werkgroep Governance heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het actualiseren van de statuten, 

het huishoudelijk reglement en het bestuurs- en directiereglement/statuut. 

  

Godert van der Feltz geeft aan de hand van de vooraf toegestuurde notitie een toelichting op de 

documenten.  

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat per 1 juli 2021 in en als de vergadering instemt met de 

voorliggende aanpassingen, dan zijn we allereerste NGO die zijn statuten heeft aangepast naar die wet.  

 

Aanvullend geeft Edie een toelichting op de kascommissie en het nut en de noodzaak. De huidige 

situatie is dat er steeds verder aan functiescheiding wordt gedaan. Eigen medewerkers worden 

ondersteund door een administrateur van Rijkse Accountants. Vervolgens is er een controle door de 

accountants van Rijkse. Tot slot wordt elk jaar een controle gedaan door With Accountants. Zij geven 

ook de accountantscontrole af.  

Mede door deze meerlaagse controle lijkt een kascommissie overbodig geworden.  

 

Middels een poll stemt de Algemene Ledenvergadering in met de voorgestelde wijzigingen van statuten 

en reglementen en het afschaffen van de kascommissie. 

 

7. Bestuurssamenstelling 

Theo Prins krijgt de gelegenheid zich voor te stellen.  

 



 

 

De voorzitter kondigt ook aan dat de tweede termijn van Walter de Milliano aan het einde van dit jaar 

afloopt. Hij is dan statutair niet herkiesbaar. Er wacht ons dus al weer een volgende vacature.  

 

De Algemene Ledenvergadering stemt middels een digital poll via Zoom unaniem in met de kandidatuur 

van Theo en de voorzitter heet hem van harte welkom.  

 

8. Wat ter tafel komt 

We gaan verder met de vraag over ontpoldering zoals die in het begin van de vergadering naar voren 

kwam. Ira neemt eerst het woord om de context te schetsen, met name om de link te leggen met de 

nieuwe onderzoeken die er liggen voor bijvoorbeeld dubbele dijken. We zijn ons bewust van de 

gevoeligheid van de materie, maar we zien het vooral in een breder perspectief.  

 

Andere natuurorganisaties stellen dat het principe van dubbele dijken en wisselpolders de enige 

oplossing is en dat roept veel weerstand op. Wij willen er voor gaan staan, mits we het als één van de 

potentiële oplossingen kunnen aandragen. We zijn in gesprek met het Waterschap hierover. Binnenkort 

hebben we de Werkconferentie Zuidwestelijke Delta waarin we ook spreken over het concept van de 

dubbele dijken.  

 

Mascha vult aan dat zij het onderwerp ook vaak bespreekt in de Coalitie Delta Natuurlijk en de 

Schelderaad. Er zijn verschillende routes mogelijk om dit op de agenda te krijgen. We zijn op 

verschillende niveaus hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. 

 

Er volgt een geanimeerde discussie met de deelnemers in de vergadering. De een roept ZMf op meer 

stelling te nemen vóór ontpolderen omdat dat de natuur ten goede zal komen, de ander nuanceert 

meer en speelt liever in op het veiligheidsaspect. Gezien de tijd moet de voorzitter discussie afronden.  

 

Themadeel – de Zeeuwse Omgevingsvisie 

Aan de hand van een korte presentatie geeft Robbert een overzicht van de huidige stand van zaken in 

de Zeeuwse Omgevingsvisie.  

 

Middels een enquête is de achterban van ZMf en Natuurmonumenten gevraagd om hun mening.  

Veel respondenten willen graag een gezonde Zeeuwse economie die samengaat met een authentiek 

landschap en een mooie natuur. Velen zijn ook voor slimme innovaties met oplaadpunten en e-

infrastructuur.  

De duisternis in onze provincie staat hoog aangeschreven.  

 

De uitkomsten zijn door ZMf namens de natuurorganisaties ingebracht in het bestuurlijk overleg met de 

Provincie. Het is nu aan Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen, waarna het ontwerp van de 

Omgevingsvisie ter inzage komt.  

 

De voorzitter sluit de vergadering af en dankt alle aanwezigen.  

 


