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1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

Voorzitter Maarten Sas heet alle deelnemers van harte welkom. Hij is blij dat we elkaar na lange tijd 
eindelijk weer fysiek kunnen ontmoeten. Digitaal ging prima, maar elkaar in de ogen kijken werkt toch 
beter.  
Directeur Ira von Harras moet vanavond helaas verstek laten gaan omdat er gisteravond binnen de 
familie een overlijden heeft plaats gevonden.  
 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 22 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, de voorzitter dankt de notulist voor het gedetailleerde 
verslag. 

 
3. Mededelingen 

 Statutenwijziging is afgerond.  
 
4. Jaarplan 2022 en Begroting 2022 

Robbert Trompetter licht een aantal projecten uit het Jaarplan 2022 toe:  
 Zeeuwse Zichtlijnen 
 Ambachtscentrum 
 Jongeren 
 Natuurinclusiviteit en integrale ontwikkelingen 
 Plan Boom 
 Innovatievouchers recreatie 

 
Edie Engels, penningmeester, geeft een toelichting op de financiële paragraaf.  

 Subsidie Provincie Zeeland is in 2022 met 2,7% geïndexeerd ten opzichte van 2021. 
 De contributies van de leden en lidorganisaties zijn gebaseerd op de realisatie in 2021. 
 De bijdrage van de Nationale Postcodeloterij (NPL) is conform toekenning afgelopen jaren. 
 De overige (project) bijdragen bestaan o.a. uit Coalitie Delta Natuurlijk, Energieservicepunt, Plan 

Boom en inkomsten uit samenwerking met de landelijke NMF. 
 In de overige (project) bijdragen is ook aan bedrag gereserveerd voor nog te werven baten, er is 

financiering voorzien voor de projecten Vernieuwerslab en Toekomstdorpen. 
 De personeelskosten zijn doorgerekend op basis van de huidige personele bezetting. 
 De projectkosten bestaan uit kosten die zijn toe te rekenen aan de doelstellingen. 
 De huisvestingskosten worden in 2022 geïndexeerd op basis van gemaakte afspraken met de 

verhuurder. 
 De overige kosten voor kantoor en beheer bestaat uit diverse kosten die nodig zijn om de 

bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Voorbeelden zijn; kosten Wantij en publiciteit, kosten voor 
automatisering, administratie en accountantskosten. De kosten liggen grotendeels in lijn met vorig 
jaar. 

 

Desgevraagd geeft Robbert nog meer uitleg over de projecten Zoop en Toekomstdorpen.  
 



Een tweetal leden neemt het woord. Zij spreken hun zorg uit over de plannen voor 2022, die raken naar hun mening 
niet aan de kern. Prioriteit zou moeten liggen bij de Zeeuwse industrie, zij leveren voor 80% bijdrage aan de 
broeikasgassen. Eerder in 2021 zonden zij een brief aan het bestuur van ZMf om te constateren dat milieu in het 
huidige beleid van ZMf niet voldoende uit de verf kwam. Ze hebben aangeboden elders hulp te halen omdat het 
bureau niet over de financiële middelen zou beschikken om deskundigheid in huis te halen. Er is een aantal keren 
overleg geweest met bestuur en directie, maar de resultaten uit de Ambitie 2030 blijven volgens de sprekers 
‘bedroevend’. 
De motie die zij hebben ingediend voorafgaande aan de vergadering wordt voorgelezen en is bij dit 
verslag gevoegd. 

+ Bijlage: ALV 19-10-2021 M O T I E Klimaat 
 

De voorzitter schorst de vergadering voor overleg met het bestuur. Het bestuur verlaat de vergadering. 
 
 
Bij terugkomst constateert de voorzitter dat de motie weliswaar niet voldoet aan de vereisten in het 
huishoudelijk reglement, maar dat het onderwerp ook door het bestuur al was geagendeerd en dus is 
het voorstel om agendapunt 5 nu te bespreken.  
De voorzitter neemt de presentatie door die ZMf voor dit agendapunt heeft voorbereid. Die is ook bij dit 
verslag gevoegd. 
Naar aanleiding daarvan volgt discussie met de zaal. Een van de ondertekenaars van de motie vraagt 
ZMf om met Milieudefensie of Urgenda op te trekken en zo het verschil te maken, hij mist urgentie in 
het Jaarplan van ZMf. Hij is van mening dat ZMf als lokale organisatie steun moet geven aan een 
landelijke organisatie als die haar pijlen op bijvoorbeeld Yara richt. De voorzitter bevestigd dat ZMf wil 
samenwerken, maar dat intern nog moet worden bepaald hoe dat moet gaan. Roel Mooij benadrukt dat 
ZMf lokaal haar rol moet spelen en een partij als Milieudefensie landelijk en op EU-niveau. Je kunt elkaar 
dan waar mogelijk en nodig steunen en juridische stappen ondernemen.  
 
Vanuit de zaal volgt de opmerking dat het belangrijkste onderwerp voor Zeeland, nl. CO₂, in het 
convenant moet blijven. Oók, naast de kleinere zaken. ZMf mag het niet kleiner maken dan het is, ZMf 
moet een stem opzetten op dit onderwerp. Waarop een ander lid ageert dat stikstof een veel 
belangrijker onderwerp is dan de CO₂-belasting waar we geen invloed op hebben.  
 
Albert de Bruijn, vice-voorzitter van ZMf, benadrukt dat we in deze zaal met gelijkgestemden zijn en dat 
we daarmee niet representatief zijn voor de inwoners van Zeeland. Vraag is hoe we als ZMf het verst 
kunnen komen. 
 
Het bestuur stelt voor om: 

1. met de convenantpartners nieuwe afspraken voor te bereiden en dan bij de leden terug te komen 
om te bespreken of dit is wat we als vereniging willen;  

2. om de samenwerking met Milieudefensie te verkennen, de Zeeuwse industrie te informeren over 
die verkenning, en ook die bevindingen te bespreken met de leden. 

 
Met deze opmerkingen wordt het Jaarplan 2022 vastgesteld door de ledenvergadering.  

 
5. Ambitie 2030 Duurzame Havens 

Zie hierboven, bij agendapunt 4. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
Walter de Milliano is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur van ZMf is gestart met de invulling van 
deze vacature. Helaas is Walter deze avond niet aanwezig. Het bestuur wenst Walter alle goeds toe en 
dankt hem voor zijn constructieve bijdrage aan de organisatie en zijn deskundige inbreng op veel 
vlakken. Het bestuur zal zorgdragen voor een passend afscheidscadeau. 
 

7. Vergaderschema 2022 



De reeks met data wordt voor kennisgeving aangenomen. We informeren de leden nog individueel per 
brief/uitnodiging.   
 
Regiobijeenkomsten:  
Tholen/St. Philipsland   8 februari 
Walcheren    22 februari 
Zeeuws-Vlaanderen   8 maart 
Bevelanden    22 maart 
Schouwen-Duiveland   5 april 
 
Algemene Ledenvergadering: 
21 juni 2022 
18 oktober 2022 
 

8. Ingekomen vragen 
We bespreken de vragen die voorafgaande aan de vergadering door de leden zijn ingediend.  
 

9. Wat ter tafel komt 
 
Themadeel: Veerse Meer Visie 
Aan de hand van een presentatie met veel beelden geeft Robbert een terugblik op het traject van de Veerse 
Meer Visie. De presentatie is op te vragen bij het secretariaat van ZMf.  
Bijlagen 
  



 
  



 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


