
 

 

Verslag 

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 21 juni 2022 
 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 19 oktober 2021 

De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

3. Mededelingen 

- Toelichting reden vacature Programmamanager Groene Ruimte door vertrek Robbert Trompetter. 

- Di 28 juni infoavond over kernenergie door WISE en ZMf 

 
4. Jaarverslag 2021 

Ira is blij weer bij de ALV te kunnen deelnemen na een tijd van afwezig zijn. 

ZMf wil aandacht blijven geven aan onderwerpen als schone leefomgeving, schone lucht etc. waar naar 

haar inziens nog altijd te weinig aandacht krijgen. 

ZMf gaat jongeren betrekken bij haar strategie en werk o.a. in de vorm van de Raad van Inspiratie dat 

zal worden getrokken door Ran (vrijwilliger voor ZMf) 

Mascha licht toe wat de speerpunten zijn geweest voor haar programma: vismigratie Bra rivieren, 

havens meer natuurinclusief inrichten, aandacht vragen voor PFAS problematiek en druk zetten om dit 

op te lossen. 

Robbert vertelt over Plan Boom: uitdeelactie was een daverend succes en gaat dit jaar in sep worden 

herhaald. ZMf was vorig jaar ook betrokken bij strokenteelt. En er is in okt 2021 toch gelukt om een 

Veerse Meer visie op te stellen en af te spreken. RWS heeft nu al duidelijk meer onderzoeken ingesteld 

naar natuurwaarden o.b.v. Veerse Meer Visie. 

Edie geeft een toelichting op het financiële plaatje. Wat eerder niet zo positief leek uit te pakken, is 

gelukkig meegevallen, met een verlies van ‘maar’ 15000 euro. Redenen: corona gooide roet in het eten 

doordat projecten niet door konden gaan, gift van Education Permanente van 20000 heeft geholpen om 

de balans gunstiger te doen uitvallen. Ook Plan Boom liep juist goed. Kosten voor personeel zijn iets 

gegroeid door o.a. cao afspraken die niet te voorspellen waren en door een kleine uitbreiding van het 

team wat ook nodig is. Om een robuuster financiële meerjarige zekerheid te krijgen zijn een aantal 

maatregelen genomen om meer alarmerend kunnen fungeren indien de balans te scheef gaat, o.a. met 

een nieuw urenregistratiesysteem.  

 

De vergadering geeft unaniem zijn goedkeuring aan het Jaarverslag 2021.   

 

  



5. Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in de samenstelling. De 

sollicitatiecommissie sprak verschillende kandidaten.  

 Roel Mooij treedt terug uit het Dagelijks Bestuur van ZMf en neemt graag weer zitting in het 

Algemeen Bestuur. Met zijn terugtreden uit het  DB is de bestuursfunctie van secretaris vacant. We 

roepen kandidaten op zich voor deze vacature te melden. 

 Edie Engels heeft helaas zijn aftreden als bestuurslid  van ZMf aangekondigd en stelt zich niet 

herkiesbaar. Met zijn vertrek uit het bestuur van ZMf is de bestuursfunctie van penningmeester 

vacant. Vooral zijn inzet voor het op orde brengen van de financiële situatie van ZMf en zijn kennis 

en ervaring vanuit de achtergrond in de industrie is enorm waardevol geweest. Voor hem wordt in 

overleg met hem een boom geplant door ZMf als blijk van waardering en verbinding.  

 Thomas Collette stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf. Hij stelt zichzelf kort voor. (Ervaring in 

off-shore wind en olie en gas techniek) 

 Winnie Versol stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf. Zij stelt zichzelf kort voor. (Ervaring met 

o.a. energietransitie)  

 Gilles de Vriendt stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf en meer specifiek voor de functie van  

penningmeester in het Dagelijks Bestuur. Hij stelt zichzelf kort voor. (Ervaring met technische 

bedrijfskunde) 

 

Leden stemmen in met de aanstelling van deze nieuwe leden. 

Nog wel een vacature voor secretaris in het bestuur open. Oproep voor tonen van interesse. 

 

6. Ambitie 2030 Duurzame Havens 

Met de partners (Provincie Zeeland, PORTIZ, North Sea Port, ZMf) is het afgelopen half jaar gesproken 

over de samenwerking Ambitie 2030. Uiteindelijk zijn alle partners eensgezind om het idee van een 

convenant Ambitie 2030 te verlaten. In het licht van de tijd was dit convenant voor alle partijen zeer 

waardevol, maar inmiddels is er een andere werkelijkheid waarin we moeten acteren. We 

onderschrijven allemaal een goede regionale en grensoverschrijdende samenwerking in het belang van 

verduurzaming van de havens en industrie. Daarvoor wordt er een bestuurlijk afstemmingsoverleg 

gestart met als onderwerpen: Duurzame Economie, Schone Mobiliteit, Biodiversiteit, Schone Lucht & 

Gezonde Waterkwaliteit. Ter vergadering geven we meer toelichting. 

 

Ira geeft een toelichting op de huidige status op het gebied van Ambitie 2030: 

KPI’s en doelstellingen waren onvoldoende te monitoren en zonder concrete doelen kon ZMf de 

convenantpartners niet goed aan die doelen houden. Daarom convenant losgelaten en gaan we verder 

in een afstemmingsoverleg met dezelfde partijen. In de komende maanden zal ZMf intern verder gaan 

bepalen wat concreet onze nieuwe positionering hierin zal zijn. We zullen ons meer gaan richten op 

onze invloed regionaal op o.a. de gezondheid van onze leefomgeving en op bovenwettelijke doelstelling 

te gaan focussen. Verbinding met de partners uit het eerdere convenant is daarvoor continu nodig. 

Positieve bijkomstigheid is dat ZMf, waar nodig of handig, kan samenwerken met groepen zoals Tij en 

Milieu Defensie. Maar dat ieder verder op zijn eigen manier zijn met zijn eigen strategie zijn 

doelstellingen kan proberen te behalen.   

 

Vanuit de zaal komt de naar concrete onderwerpen waarop ZMf zal inzetten: 

ZMf zet zich in voor onder andere nieuwe natuur en het versterken van de biodiversiteit. En op het 

terugdringen van stikstofuitstoot en aanpakken van het PFAS-probleem. 



Thom van Riet vraagt wat precies het verschil is met het oude convenant en waar kan lering uit 

getrokken worden uit het mislukken van het convenant en hoe waarborgt ZMf haar kritische geluid: 

Zelfde samenstelling, niet meer het keuslijf van een convenant, we gaan ons als ZMf nu alleen nog 

richten op de onderwerpen waarop we ook echt invloed hebben. De grote dossiers worden vanuit de 

wet geborgd. Energie en tijd hierin stoppen door ZMf is een illusie geweest. Daarin hebben we als kleine 

organisatie onvoldoende invloed. PORTIZ had eveneens onvoldoende invloed om de grote bedrijven in 

beweging te brengen. De grotere vrijheid die het laten vervallen van het convenant voor ZMf geeft 

kunnen we gebruiken om iets steviger en kritischer onze positie en visie te kunnen uiten binnen de 

samenwerking. Dus mooi dat er concrete doelstellingen zijn gesteld, maar nu kan ZMf ook de partijen 

eraan gaan houden. Maar wel altijd in verbinding. Aanvullende organisaties kunnen een meer 

activistische houding aanhouden en zelfs juridische stappen te nemen. ZMf zal dan altijd hierin een 

afweging maken. 

 

Walter de Milliano stelt voor om de lessons learned op de agenda te zetten voor de volgende 

bijeenkomst van het afstemmingsoverleg. 

 

De expertise vanuit het bestuur en vanuit de achterban kan het team van ZMf helpen om goed beslagen 

ten ijs te komen. Ira roept hiertoe op. 

 

7. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel over PFAS 

Maarten de Hoog, coördinator PFAS in Zeeland voor Provincie Zeeland geeft een toelichting op het ontstaan 

van PFAS, wat ze precies zijn, vertelt ook over het feit dat ‘wondermiddelen’ niet bestaan. Film tip Dark waters 

over wat de effecten kunnen zijn van stoffen als PFAS. PFAS zitten in allerlei producten: regenjassen, 

koffiebekers, pizzadozen, windmolens etc. Schadelijke effecten: o.a. kankerverwekkend, 

voortplantingsproblemen. 

Wat wordt er nu precies tegen gedaan? Taak van de coördinator is om het aanpakken van het probleem te 

versnellen. Hiervoor is een werkplan opgesteld op 4 sporen: internationaal, nationaal, onderzoek en 

monitoring en communicatie. Doel van plan en aanpak van coördinator is dat de concentratie aan PFAS 

aanzienlijk zijn gedaald.        

 

 


