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1. Inleiding 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft de afgelopen jaren een centrale 
positie opgebouwd als spreekbuis van de natuur- en milieubeweging in Groningen. We 
laten ons zien als organisatie die consequent aandacht vraagt voor een betere balans 
tussen economische belangen enerzijds en de belangen van natuur, milieu, landschap 
en klimaat anderzijds. Om die positie verder uit te bouwen is een ambitieus 
Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 tot stand gekomen. Dit evaluatief jaarverslag laat de 
resultaten zien die we geboekt hebben in het voorlaatste jaar van uitvoering van het 
Meerjarenbeleidsplan. 
 
Dit jaarverslag beoogt inzicht te geven in de mate waarin doelstellingen, geformuleerd 
in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 en het Werkplan 2014, daadwerkelijk gehaald 
werden. Tevens geeft het een beeld van de personele, financiële en organisatorische 
stand van zaken in 2014.  
 
In dit jaarverslag wordt de thema-indeling uit het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 
aangehouden. De werkvelden Groene Ruimte, Klimaat en Energie, Duurzame 
Bedrijvigheid en Communicatie en Netwerken komen achtereenvolgens aan bod in de 
hoofdstukken 2 t/m 5. Hoofdstuk 7 gaat in op de ontwikkelingen binnen de organisatie. 
 
De activiteiten die worden uitgevoerd op basis van provinciale budgetsubsidie, zijn in 
2014 in grote lijnen gerealiseerd als voorgenomen. Dit geldt voor de daarbij in het 
Werkplan gestelde doelen en de geformuleerde producten en resultaten. De ureninzet 
op projectmatige activiteiten is veel hoger geweest dan voorgenomen in het Werkplan 
2014. 
 
In het Overzicht projecten en urenrealisatie 2014, opgenomen als bijlage 1, is per 
activiteit aangegeven hoe het aantal gerealiseerde uren zich verhoudt tot de 
oorspronkelijke planning. Een oorspronkelijke planning die overigens tussentijds enkele 
malen is aangepast. In bijlage 2 is de verantwoordingsverklaring van het Bestuur 
opgenomen. Tot slot is bij dit verslag de controleverklaring van de accountant 
opgenomen (bijlage 3). 
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2. Groene Ruimte 
 
Binnen het beleidsveld Groene Ruimte is in 2014 vol ingezet op de verduurzaming van 
de landbouw door in de projectgroep mee te helpen aan de ontwikkeling van het 
Groninger Verdienmodel. Daarnaast hebben wij input geleverd voor de provinciale 
verkiezingen door actiepunten voor de verkiezingsprogramma’s onder de deelnemende 
partijen te verspreiden. In nauwe samenspraak met achterban en netwerken is met de 
Provincie meegedacht over de inhoud van de nieuwe provinciale Omgevingsvisie. In 
het kader van het project Valuta voor Veen is verkend of een regionale koolstofmarkt 
een alternatieve bron van financiering voor natuurbeheer kan zijn. 

 
Extern Overleg 
 
In 2014 is deelgenomen aan de landelijke platformen Ruimte en Natuur van de 
Milieufederaties, overleggen met de Provincie over o.a. de nieuwe Omgevingsvisie, 
deelgenomen aan het PNLG en provinciaal overleg over het Convenant Landschap. 
Daarnaast vond overleg plaats met LTO Noord over bijvoorbeeld het Verdienmodel en 
nachtelijke verlichting in ligboxenstallen. Daarnaast hebben we overleggen tussen 
natuur- en landschapsorganisaties gecoördineerd en eraan deelgenomen. Op het 
gebied van o.a. waterkwaliteit en veenoxidatie is overlegd met de waterschappen. 
Doordat wij steeds vaker aan de voorkant en via overleg deelnemen aan beleids-
vorming en -beïnvloeding is hier in 2014 meer uren op ingezet dan begroot. 

 
Regelmatig zijn er onverwachte ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap, 
waterkwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij een snelle reactie wenselijk is en 
zo nodig stappen ondernomen worden. Daarnaast komen regelmatig vragen binnen 
over natuur- en landschapskwesties. Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om 
deze vragen zorgvuldig en adequaat te beantwoorden. Door deze contacten worden 
vaak belangrijke ontwikkelingen gesignaleerd die vervolgactiviteiten oproepen. 
 
Actualiteiten 
 
Verschillende actuele ontwikkelingen vroegen weer onze aandacht. Zo riepen nieuwe 
megastallen veel vragen op bij omwonenden en de bij ons aangesloten organisaties. 
Men was met name verontrust over de nieuwe stallen in Wedderveer (een grote melk-
veehouderij op twee agrarische bouwpercelen, zonder toepassing van het Groninger 
Verdienmodel), een varkensstal in Ter Apel en uitbreiding van intensieve veehouderij 
in Leek. Daarnaast kwamen er vragen over nieuwe stallen en windmolens net over de 
Duitse grens. De vleermuizen in de oude gebouwen van de voormalige steenfabriek 
Rusthoven in Loppersum worden bedreigd door sloopactiviteiten en nieuwbouwplan-
nen van de nieuwe eigenaar. De Vleermuiswerkgroep en verschillende omwonenden 
riepen onze hulp in. Ook vroeg de Vleermuiswerkgroep advies over het plan voor 
spoortunnel Helperzoom in Groningen. Een bewonersgroep uit Hoogezand voerde een 
procedure tegen het plan van Eska om een afvaloven te realiseren en vroeg ons advies. 
Nadat wij in 2013 een zienswijze hadden ingediend, besloot de gemeente Bellingwedde 
het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied niet vast te stellen. Uit de bij ons 
aangesloten organisaties kwamen hierover vragen. Een inwoner van Wildervank heeft 
met Provincie en gemeente een overeenkomst gesloten over het behoud van de 
karakteristieke wijken en vroeg ons hiernaar te kijken. De NMG heeft de betrokken 
organisaties en bewonersgroepen zo goed mogelijk geadviseerd. 

 
A28 verkeersknelpunt voor otter en andere diersoorten 
 
Met een brief en een persexcursie heeft de NMG samen met zeven andere 
natuur- en landschapsorganisaties aandacht gevraagd voor de voor fauna 
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levensbedreigende situatie op de snelweg tussen de stad Groningen en De 
Punt. Het tracé van de A28 tussen Groningen en Eelde doorsnijdt het Nationale 
Natuurnetwerk, dat de ecologische verbinding vormt tussen natuurgebieden in 
Friesland, Groningen en Drenthe. 

De ontwikkeling van flora en fauna is binnen dit deel van het Nationaal Natuurnetwerk 
bijzonder succesvol. De A28 zorgt echter voor een levensgevaarlijke versperring voor 
talloze dieren die de snelweg trachten over te steken. Vooral de betonnen muur in de 
middenberm vormt een onoverkomelijke barrière. Vrijwel dagelijks worden zoogdieren 
als ree, das, steenmarter en bunzing het slachtoffer. Daarnaast zijn zelfs bevers, een 
boommarter en een otter doodgereden op dit tracé. 

Met een brief aan minister Schultz-van Haegen verzochten de organisaties om op korte 
termijn maatregelen te treffen om de passeerbaarheid voor zoogdieren op dit stuk A28 
te verbeteren. Daarnaast organiseerde de NMG een persexcursie voor het Dagblad van 
het Noorden met medewerkers van IVN Groningen-Haren en Natuurmonumenten. Dat 
leverde een mooi artikel op in de zaterdagkrant van 8 november 2014: ‘Zelfs een muis 
komt er niet over’. 

Kwaliteitsgids Landschap 

 
Op een goed bezochte netwerkavond waren op dinsdag 7 oktober 2014 
vertegenwoordigers van zestien provinciale landschaps- en natuurorganisaties 
bijeen om zich op uitnodiging van de Natuur en Milieufederatie Groningen samen 
met de Provincie Groningen te buigen over de inhoud en toepassingen van de 
Kwaliteitsgids Landschap. 

Doel van de Kwaliteitsgids is om een goed overzicht te geven van de aanwezige 
waarden in het landschap, de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in de provincie 
Groningen en hiermee makers van ruimtelijke plannen te inspireren. Maar ook om te 
informeren over de waarden in het landschap, zodat hiermee rekening gehouden kan 
worden bij ontwerp van ruimtelijke plannen. In de Omgevingsvisie stelt de Provincie dat 
gemeenten in ruimtelijke plannen het landschap als vertrekpunt moeten nemen bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met de Kwaliteitsgids Landschap wil ze de 
handvatten bieden om dit goed te kunnen doen. 

Convenant Landschap 

 
In navolging van het inspiratiedocument Goed voor Elkaar: inspiratie voor het 
Groninger Landschap was de NMG in 2014 samen met enkele andere natuur- en 
landschapsorganisaties nauw betrokken bij het initiatief om een Convenant 
Landschap op te stellen. 
 
Het karakteristieke cultuurlandschap is een van de grote krachten van onze provincie. 
Het landschap is de woon-, werk- en recreëeromgeving van de bewoners en het 
leefgebied van de planten en dieren die er thuishoren. Dit gevarieerde landschap willen 
de convenantspartners niet verliezen maar vitaal houden, en waar nodig versterken en 
ontwikkelen. Zowel voor zijn bewoners, de planten en dieren als uit economisch 
oogpunt. 
Bescherming, behoud en waar nodig herstel van dat landschap zijn niet vanzelf-
sprekend. De zorg voor het landschap is op dit moment niet actief geregeld en het is 
daarmee ook niet helder wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Het 
landschap loopt daardoor het risico niet de prioriteit te krijgen die het verdient en 
behoeft. Doel van het Convenant Landschap is om met een brede groep gebieds-
partners vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid te werken aan een gebiedsgerichte 
aanpak voor beheer, herstel en ontwikkeling van het landschap. Een gezamenlijke inzet 

http://nmfgroningen.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/11/141106-Tegen-de-muur.pdf
http://nmfgroningen.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/11/Zelfs-een-muis-komt-er-niet-over.pdf
http://nmfgroningen.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/11/Zelfs-een-muis-komt-er-niet-over.pdf
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om het landschap van Groningen, zijn identiteit en waarden voor mens en natuur te 
behouden en te versterken. Beoogde convenantpartners zijn de Groninger gemeenten, 
LTO Noord, BoerenNatuur, Vereniging Groninger Dorpen, Provincie Groningen, 
waterschappen, Het Groninger Landschap, ANWB, Libau en Bond Heemschut. Doel is 
om het convenant begin maart 2015 te ondertekenen. 
 
Duurzame landbouw 
 
De landbouw is een belangrijke sector in de provincie Groningen, maar ook sterk 
beeldbepalend: zo’n 70% van de grond is in handen van boeren, ons landschap wordt 
voor een groot deel gemaakt, onderhouden en in stand gehouden door hen. Tevens is 
de landbouwsector een sterk veranderende sector, dankzij nieuwe technieken, een 
veranderende wereldmarkt en schaalvergroting. 
 
Die veranderingen worden door de samenleving niet altijd gewaardeerd. Belangrijke 
thema’s zijn dierenwelzijn, weidegang, veeziekten, besmettingsgevaar voor mensen, 
antibioticaresistente bacteriën, megastallen, bijensterfte door bestrijdingmiddelen, wel 
of geen biologische landbouw en de invloed van schaalvergroting op het landschap. De 
NMG en de bij ons aangesloten organisaties streven naar een mooi landschap met een 
grote biodiversiteit. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, zoals grotere stallen, grotere kavels, het 
verdwijnen van kleine landschapselementen (bosjes, kromme sloten, pingo’s, reliëf) 
kunnen een bedreiging vormen voor landschap en natuur, en daarmee ook voor de 
leefbaarheid op het platteland. 
 
De landbouwdiscussie werd vooral gevoerd naar aanleiding van het besluit van 
Provinciale Staten om schaalvergroting van het bouwblok van het boerenbedrijf toe te 
staan tot maximale groottes van 4 ha. Om deze uitbreiding te kunnen verdienen moeten 
bedrijven een duurzame bedrijfsvoering toepassen en in dialoog treden met de 
omgeving. Wij zijn actief betrokken bij de invulling van de voorwaarden voor deze 
duurzame bedrijfsvoering en inpassing in de omgeving binnen wat een verdienmodel 
voor de melkveehouderij moet worden. Door het Groninger Verdienmodel moet bij grote 
bedrijven aandacht komen voor natuur en landschap op het bedrijf, een lage 
ammoniakemissie, een hoge maat aan diergezondheid en dierenwelzijn, en het 
energieverbruik. Ook moeten deze bedrijven over voldoende grond beschikken om te 
mogen uitbreiden. 
Het Groningen Verdienmodel is per 1 juli 2014 operationeel. De afspraken werden 
daarnaast door de Provincie Groningen, LTO Noord en de NMG vastgelegd in een 
convenant. 
 
Lichthinder 
 
Samen met LTO Noord en de Friese Milieu Federatie willen we lichthinder uit open 
stallen beperken binnen het project Lichtend Voorbeeld. In samenwerking met LTO 
Noord werd in nauwe samenspraak met onze achterban en melkveehouders gezocht 
naar werkzame oplossingen om de lichthinder vanuit moderne melkveestallen tegen te 
gaan. Gezamenlijk werd gewerkt aan bindende afspraken om de overlast van 
verlichting in deze stallen in de toekomst structureel tegen te gaan. Deze afspraken 
werden vastgelegd in een convenant dat in 2015 gepresenteerd zal worden. Ook op het 
gebied van gemeentelijke bestemmingsplannen leidde goed overleg met gemeenten 
en de landbouw tot het tegengaan van lichtvervuiling door het verbieden van verlichting 
in kassen. 
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Stikstof 
 
Er komt in Nederland veel te veel stikstof in de natuur terecht. Stikstof uit verkeer 
en industrie (stikstofoxides) en landbouw (ammoniak) slaat neer in de natuur. 
Sommige planten kunnen daardoor zo snel groeien dat andere, meer bijzondere 
planten worden verdrongen. In veel natuurgebieden komt momenteel twee tot vijf 
keer zoveel stikstof terecht als wenselijk.  Willen we in Nederland onze bijzondere 
soorten behouden, dan moet de uitstoot van stikstof dus fors omlaag. 
 
Sinds 1990 is de uitstoot van stikstof al sterk gedaald, maar de laatste 10 jaar lijkt de 
uitstoot weer wat toe te nemen. In een uitgebreide brief hebben wij er bij Provinciale 
Staten op aangedrongen dat de Provincie een actief beleid gaat voeren om de uitstoot 
van stikstof, met name uit de landbouw, te beperken. Een dergelijk beleid zou voor een 
daling van de stikstofuitstoot moeten zorgen met 2% per jaar. In het Groninger 
Verdienmodel is een maximale norm opgenomen voor de stikstofuitstoot. Wij roepen 
de Provincie op deze stikstofnorm ook toe te passen op agrarische bedrijven met een 
bouwperceel tot 2 ha. 
 
Wij hebben er in zienswijzen bij verschillende gemeenten op aangedrongen om in de 
bestemmingsplannen Buitengebied bepalingen op te nemen die toename van de 
uitstoot van stikstof verbieden. Vier gemeenten hebben hier positief op gereageerd. Wij 
voeren een procedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Buitengebied 
van een vijfde gemeente. 
 
Ook in ons verzet tegen megastallen in Eemsmond, Groningen, Vlagtwedde, 
Wedderveer speelt de uitstoot van stikstof een belangrijke rol. Wij hopen de Provincie 
ervan te overtuigen dat nu echt extra maatregelen moeten worden genomen.  
 
Samen met onder meer de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuur en Milieu en de 
gemeente Borkum procederen wij tegen de vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. De 
uitstoot van stikstof door de centrale en de gevolgen daarvan voor verschillende 
natuurgebieden in Friesland, Drenthe en Duitsland vinden wij niet aanvaardbaar. Vooral 
omdat het technisch mogelijk is de uitstoot van stikstof verder terug te dringen. 
 
Netwerk Ruimtelijke Ordening 
 
Het Netwerk RO is in 2014 betrokken bij de dossiers van de Omgevingsvisie, de 
Kwaliteitsgids Landschap, de voorbereiding van het congres Uw Kijk op de Dijk van de 
waterschappen, gaswinning en de Dialoogtafel, en het Groninger Verdienmodel. Binnen 
die thema’s is er met het netwerk informatie en kennis uitgewisseld, heeft het netwerk 
bijgedragen aan standpuntvorming en is het netwerk een podium geboden om mee te 
denken over beleidsvorming. Daarnaast is kennis en informatie uitgewisseld middels 
een tweetal nieuwsbrieven. 

 
Nieuwe Omgevingsvisie  

 
In 2014 is de Provincie Groningen gestart met het opstellen van een nieuwe 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie legt het provinciale ruimtelijke beleid vast 
voor de komende vier jaar. Een belangrijk document voor landschap, natuur, 
duurzame bedrijvigheid en energie in onze provincie. Vanwege dit grote belang 
heeft de Natuur en Milieufederatie zich al in een vroeg stadium ingezet om input 
te leveren en mee te denken aan het nieuwe omgevingsbeleid van de Provincie. 
Dit deed zij in nauwe samenspraak met haar achterban. 
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De Omgevingsvisie is een nota die de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water 
en ruimtelijke ordening verbindt. De Omgevingsvisie raakt daarmee alle thema’s waar 
de Natuur en Milieufederatie Groningen en haar achterban zich voor inzetten. In de 
Omgevingsvisie legt de provincie bijvoorbeeld vast waar en op welke wijze zij ruimte wil 
bieden aan grootschalige opwekking van duurzame energie, zoals wind- en zonne-
energie; welke karakteristieke landschapselementen beschermd moeten worden; en 
waar ruimte moet zijn, en hoeveel, voor nieuwe bedrijventerreinen en woningbouw. 
Bovendien legt de Provincie in dit document de bescherming van het samenhangende 
netwerk van natuurgebieden in onze provincie vast. Begin 2014 is het proces voor de 
nieuwe Omgevingsvisie van start gegaan met de bespreking van een voordracht in 
Provinciale Staten om de kaders en uitgangspunten vast te stellen. Op basis hiervan is 
een Keuzedocument opgesteld. De definitieve Omgevingsvisie moet gereed zijn in 
september 2015. 
 
De NMG organiseerde in mei een discussieavond over de nieuwe Omgevingsvisie met 
gedeputeerde Moorlag. Tijdens de discussieavond kregen natuur-, landschaps- en 
milieuorganisaties uit de provincie de gelegenheid om al in een vroeg stadium mee te 
denken en input te leveren voor de visie. Vijftien verschillende natuur-, landschaps- en 
milieuorganisaties maakten van deze mogelijkheid gebruik om input te leveren. Na een 
presentatie over de nieuwe Omgevingsvisie door de gedeputeerde gingen zij met hem 
in gesprek over het provinciaal ruimtelijk beleid op het gebied van Natuur en Landschap, 
Klimaat en Energie, Landbouw, en Milieu en Bedrijvigheid. 
 
Tijdens de discussieavond werd de Provincie bijvoorbeeld opgeroepen om ruimte en 
mogelijkheden te creëren voor de lokale opwekking van duurzame energie. En om meer 
aandacht te besteden aan veenoxidatie en het schadelijke effect van verdroging op de 
biodiversiteit. Daarnaast werd het belang van provinciale regie onderstreept voor het 
behoud van het karakteristieke landschap van de provincie Groningen.  
 
Naast de discussieavond heeft de NMG input geleverd door middel van bestuurlijk 
overleg, overleg met Statenfracties, inspraakreacties bij Provinciale Staten en brieven.   
 
Mede dankzij de actieve en vroegtijdige inbreng van de NMG en haar achterban zijn 
deze en andere thema’s beter en uitvoeriger aan bod gekomen in het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie. In 2015 zal de NMG zich verder inzetten om het belang van natuur, 
milieu en landschap goed verwoord te krijgen in de definitieve versie. 
 

Ruimtelijk Ordeningsbeleid 
 
Diverse ruimtelijke ontwikkelingen hebben in 2014 onze aandacht gevraagd. Zo wilde 
de gemeente Oldambt meewerken aan de uitbreiding van een bedrijventerrein in 
Scheemda. Staatsbosbeheer was hier niet gelukkig mee, want daarmee zou een 
belangrijke verbinding voor vleermuizen tussen twee natuurgebieden komen te 
vervallen. Wij hebben mede namens SBB bezwaar gemaakt en de gemeente heeft het 
plan aangepast: langs de rand van het bedrijventerrein blijft een bosrand staan, zodat 
de verbinding voor de vleermuizen intact blijft. 
 
De Provincie Fryslân wil de verbinding tussen Surhuisterveen en de A7 verbeteren. De 
huidige weg, De Skieding, ligt precies op de provinciegrens. De verschillende varianten 
van de nieuwe weg liggen dan ook zowel in Groningen als in Friesland. Samen met de 
Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
Landschapsbeheer Friesland hebben wij gereageerd op de eerste plannen. Wij blijven 
de ontwikkelingen volgen. 
 
Langs de kust gaat het nodige gebeuren. Een flink deel van de zeedijken is 
onvoldoende sterk en moet worden aangepakt. Bodemdaling en aardbevingen vergen 
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nog extra maatregelen. Omdat de Provincie de economie in het kustgebied wil 
versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren van toeristische mogelijkheden, biedt dit 
tegelijkertijd kansen om natuur en landschap in het gebied te verbeteren. Op uitnodiging 
van de waterschappen namen wij deel aan het congres Uw Kijk op de Dijk. Daar hielden 
wij onder meer een pleidooi voor de groene dijk: een veel bredere dijk met een vlakker 
talud, waardoor geen asfalt en stenen meer nodig zijn. Mooier in het landschap, beter 
voor de natuur. Ook spraken wij met de Provincie over de provinciale Gebiedsopgave 
Waddenkust Groningen. De Provincie wil het gebied beter toegankelijk en 
aantrekkelijker maken. 
 
In samenspraak met onze achterban hebben wij gereageerd op de plannen van Tennet 
voor een hoogspanningsleiding en op de uitbreidingsplannen van het windpark in de 
Groninger Emmapolder. In het verlengde daarvan heeft de NMG zich middels ambtelijk 
en bestuurlijk overleg ingezet voor het aanwijzen van vrijwaringsgebieden voor wind op 
land langs de waddenkust. Samen met haar achterban en netwerk is meegedacht met 
de Provincie over de opzet en inhoud van deze visie door deel te nemen aan de 
rondetafelgesprekken van de Provincie en input te leveren richting Provincie en 
Provinciale Staten. 

 
POP-up Store 
 
Op woensdag 27 september opende een bijzondere nering haar deuren in het 
Groninger provinciehuis: de POP-up Store. Met deze ludieke winkel vragen de 
Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap aandacht voor hun 
speerpunten op het gebied van natuur, landschap, milieu, klimaat en energie, die 
wat hen betreft thuishoren in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie (voorheen 
POP). 
 
Statenleden en gedeputeerden bezochten deze bijzondere eenmalig winkel om 
‘speerpunten te shoppen’ in de vorm van gadgets. Daarnaast gingen medewerkers van 
de natuur- en milieuorganisaties met hen in gesprek. Naast de  POP-up Store heeft de 
NMG de inbreng ook in een formele reactie en middels een flyer geuit aan Provinciale 
Staten. 
 
Natuur- en milieuorganisaties inspireren tot groen verkiezingsprogramma 
 
Vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015, heeft de 
Natuur en Milieufederatie Groningen samen met andere Groningse natuur- en 
milieuorganisaties het groene actieplan gelanceerd. In het plan wordt onder 
andere gepleit voor provinciale regie op de inpassing van grootschalige 
duurzame energieopwekking en het stimuleren van natuurlijk beheer van bermen 
en waterkanten voor versterking van de biodiversiteit. De politieke partijen 
worden opgeroepen de actiepunten in hun verkiezingsprogramma over te nemen. 
 
Het plan bevat actiepunten op het gebied van klimaat en energie, duurzame bedrijvig-
heid en natuur en landschap. De punten leveren een waardevolle bijdrage aan de 
kwaliteit van de leefomgeving als ze worden omgezet in provinciaal beleid, aldus de 
organisaties. 
 
Klimaat en energie 

De komende jaren moeten in onze provincie veel maatregelen genomen worden om in 
te spelen op de klimaatsveranderingen en om de doelstellingen voor duurzame energie 
te kunnen halen. Noodzakelijke maatregelen die echter veel invloed hebben op de 
leefomgeving. Zoals de inpassing van grote windparken of grootschalige opwekking 
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van zonne-energie. Of het aanwijzen van ruimte voor waterberging en maatregelen voor 
het tegengaan van verdroging. Provinciale regie is hierbij essentieel. Niet alleen regie 
op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, maar ook op het genereren van draagvlak, het 
faciliteren van de benodigde infrastructuur, stimulering van lokale initiatieven en 
versnelling van procedures. 

Natuur 

Op het platteland buiten de natuurgebieden gaan aantal en diversiteit van planten, 
vogels en insecten nog steeds achteruit. Dit zien we onder andere terug in de extreem 
lage bijenstand in Groningen. De natuurorganisaties roepen daarom op om actie te 
ondernemen door als Provincie natuurlijk beheer van waterkanten, bermen en groen 
meer te stimuleren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een groen-blauwe dooradering van 
de provincie: een netwerk van natuurvriendelijk beheerde akker- en waterranden, 
graslanden en bermen door het platteland. Dit actiepunt draagt bij aan meer 
verschillende (bloeiende) planten op het platteland, wat uiteindelijk weer goed is voor 
bijen, insecten, kleine knaagdieren en daarmee ook voor vogels. 

Landschap 

De kracht van de provincie Groningen ligt voor een groot deel in haar landschap met 
haar rust, weidsheid en kleine dorpjes. In Groningen zijn de bewoners verbonden met 
het landschap. Hun betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van 
het landschap. Zonder maatschappelijk draagvlak is er geen goede basis voor een 
duurzame toekomst. Groningen kan op die basis bouwen. De organisaties roepen de 
Provincie op om verantwoordelijkheden meer aan burgers over te dragen. Niet als 
bezuinigingsmaatregel, maar op basis van wederzijds vertrouwen en ondersteuning 

met capaciteit en financiële middelen. 

Hoogspanning 
 
De huidige hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar de Randstad heeft niet 
voldoende capaciteit om ook de stroom van de nieuwe elektriciteitscentrales en de 
toekomstige windparken op zee te kunnen vervoeren. TenneT wil daarom de huidige 
220 kV-hoogspanningsverbinding vervangen door de ‘Noord-West 380 kV verbinding’. 
Oorspronkelijk zou er een geheel nieuw verbinding komen van de Eemshaven naar de 
Randstad, maar TenneT denkt nu alleen aan een nieuwe hoogspanningsverbinding van 
de Eemshaven naar Vierverlaten bij Groningen. Vandaar gaat de stroom via het 
bestaande net naar de Randstad. Bij het nieuwe tracé heeft TenneT zoveel mogelijk 
afstand proberen te houden tot woningen. Het gevolg is wel dat de hoogspannings-
verbinding verschillende belangrijke weidevogelgebieden doorkruist. Weidevogels 
willen echter niet broeden nabij de hoogspanning. Samen met onder meer de 
terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en de Provincie heeft de NMG er in 
2014 bij TenneT op aangedrongen het tracé op verschillende punten aan te passen, 
waarbij wij aansturen op volledige compensatie van schade aan de natuurwaarden. 

 
Duurzame bedrijvigheid 

Op het gebied van industrie en bedrijvigheid streven we naar industriële ecologie. Dit 
kan bereikt worden door te sturen op clustering van bedrijvigheid met als doel 
samenwerking tussen bedrijven op het gebied van hergebruik van reststoffen en 
energie. Dit actiepunt levert zo een essentiële bijdrage om de ambitie voor besparing 
en verduurzaming van de nieuwe en bestaande industrie te kunnen realiseren. 

De actiepunten zijn opgesteld door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer 
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Groningen. De organisaties denken dat de actiepunten een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van natuur, landschap en milieu in onze provincie. 

Eems-Dollard, Natuurlijk! 
 
De Eems-Dollard is een belangrijke levensader voor de vitaliteit van de 
Waddennatuur, maar kent tegelijkertijd grote problemen. Natuurherstel is hard 
nodig. Met name gaat het om de vertroebelingsproblematiek, verstoorde 
getijdynamiek en verzilting van de Eems.  
 
In het kader van de aanwijzing Natura 2000 zal een effectief natuurbeheerplan tot stand 
moeten komen met een internationaal vastgelegd beschermingsregime. Het is in dit 
verband van belang dat aan beide kanten van de grens gewerkt wordt om de unieke 
natuurwaarden van de Eems-Dollard te herstellen en het gehele ecosysteem te 
verbeteren. De Natuur en Milieufederatie Groningen is initiatiefnemer geweest om 
Duitse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties aan tafel te brengen om aan een 
gezamenlijke strategie voor het Eems-Dollard gebied te werken. Onder de noemer 
‘Eems-Dollard, Natuurlijk!’ is dit werk in 2014 voortgezet.  
 
Belangrijke ontwikkelingen in 2014 waren de ondertekening van de samenwerkings-
overeenkomst Ecologie en Economie in Balans in februari 2014 en de Duitse 
Intentieovereenkomst om te komen tot een Masterplan voor de Eems 2050 en de rol en 
verwachtingen van de natuurorganisaties in beide landen.  
 
Valuta voor Veen 

 
Om klimaatverandering tegen te gaan, moet gezocht worden naar innovatieve 
methoden voor het reduceren en opslaan van CO2. Met Valuta voor Veen heeft de 
NMG samen met IMSA Amsterdam een haalbaarheidsstudie gedaan naar zo’n 
innovatieve methode. Verkend is of veengebieden een rol kunnen vervullen in de 
reductie en opslag van CO2. Daarbij is gekeken naar het CO2-reductiepotentieel 
van veengebieden en de mogelijkheden van het opzetten van een (regionale) CO2-
compensatiemarkt. Daarnaast is verkend of het Valuta voor Veen-concept een 
alternatieve financieringsbron kan zijn voor natuurbeheer. 
 
Veen ontstaat door een continue aangroei en stapeling van plantaardig materiaal en is 
hiermee een natuurlijke opslagvorm van CO2. Door veenoxidatie neemt het 
Nederlandse areaal veengrond echter jaarlijks met 2% af. De CO2-uitstoot die in Europa 
door veenoxidatie vrijkomt staat gelijk aan de totale uitstoot van broeikasgassen van 
België. De voortdurende bodemdaling brengt hoge beheerskosten met zich mee voor 
het waterschap en berokkent schade aan wegen, dijken en huizen. Het verhogen van 
de grondwaterspiegel in veengebieden kan een oplossing zijn om CO2-uitstoot en 
bodemdaling tegen te gaan. Met de haalbaarheidsstudie is gekeken of het Valuta voor 
Veen-concept boeren, bedrijven en andere partijen kan stimuleren om maatregelen te 
treffen tegen veenoxidatie. De emissierechten die zij verkrijgen door instandhouding of 
realisatie van veen(weide)gebieden worden verhandeld op een (regionale) koolstof-
markt. De gereduceerde CO2-emissie wordt op deze manier geld waard.  
 
Aan de hand van literatuuronderzoek, expert interviews, gesprekken met 
gebiedspartners en modelberekeningen zijn twee scenario’s doorgerekend waaruit 
blijkt dat het Valuta voor Veen-concept kansrijk is. In het landbouwscenario werd de 
waterstand gedeeltelijk verhoogd in combinatie met de aanleg van onderwaterdrainage, 
waardoor er nog (extensieve) veeteelt mogelijk was. Dit scenario toont aan dat de 
opbrengsten vanuit de koolstofmarkt in potentie voldoende zijn om de benodigde 
investeringen binnen 7 tot 12 jaar terug te verdienen, mits het waterpeil voldoende wordt 
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verhoogd. Bijkomend voordeel in dit scenario is dat landbouwkundig gebruik van de 
gronden nog steeds mogelijk is en veenoxidatie en bodemdaling vertraagd worden. 
 
Binnen het natuurscenario werd de waterstand tot op maaiveldniveau verhoogd, zodat 
er moerasnatuur ontstond. Binnen dit scenario waren de opbrengsten vanuit de 
koolstofmarkt het hoogst. Ze zijn echter niet voldoende om binnen redelijke termijn ook 
de aankoopkosten van de grond terug te kunnen verdienen. Wel zou het beheer van de 
gerealiseerde natuurgebieden vanuit de opbrengsten gefinancierd kunnen worden. 
Voordeel van dit scenario is dat veenoxidatie en bodemdaling in hun geheel worden 
tegengegaan en dat er waardevolle natuurgebieden worden ontwikkeld. In het 
natuurscenario is een combinatie met paludicultuur (natte teelt van productiegewassen) 
kansrijk. 
 
De vrijwillige koolstofmarkt blijkt bovendien het meest kansrijk om de rechten verkregen 
via het Valuta voor Veen-concept te verhandelen. Op deze markt is het mogelijk om de 
meerwaarde van bijvoorbeeld ecosysteemdiensten (zoals voor Valuta voor Veen het 
verbeteren van de waterkwaliteit en toename biodiversiteit) mee te rekenen in de prijs 
per ton CO2. De opbrengsten per ton CO2 zijn voor het natuurscenario op deze markt 
daardoor aanzienlijk hoger. 
  
De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zijn in december 2014 door de NMG 
gepresenteerd op het symposium Valuta voor Veen voor een volle zaal bij het 
Waterschap Hunze en Aa’s. Vanuit het hele land kwamen betrokkenen en 
geïnteresseerden naar Veendam om vanuit hun achtergrond en expertise op het gebied 
van landbouw, waterbeheer, veenoxidatie, koolstofmarkten en/of natuurontwikkeling 
mee te denken over mogelijkheden en kansen om het Valuta voor Veen-concept in de 
praktijk te brengen. De noodzaak voor het opzetten van een landelijke standaard en 
kwaliteitskeurmerk voor het certificeren van het Valuta voor Veen-concept voor de 
regionale koolstofmarkt kwam duidelijk uit het symposium naar voren. In 2015 zal de 
NMG zich samen met landelijke en regionale partners inzetten voor het opzetten van 
een dergelijke standaard en pilots om het Valuta voor Veen-concept in de praktijk te 
kunnen testen. 
 
Energielandschappen 
 
De NMG is spin in het web als het gaat om energietransitie en de ruimtelijke impact 
daarvan op ons landschap. Verduurzaming van energiebronnen wordt vanuit de NMG 
aangejaagd en gestimuleerd, tegelijkertijd is het in het belang van de NMG om ons 
mooie landschap en haar karakteristieke waarden te beschermen. 
 
De discussie rondom ‘wind op land’ laat zien dat verandering van de eigen leefomgeving 
en het eigen landschap veel emoties losmaakt. Maar ons landschap is eeuwenlang 
gevormd door de energiebehoefte van de mens.  Bossen zijn gekapt, veen is 
afgegraven en kanalen zijn aangelegd om de energiebronnen te vervoeren.  
 
In een brede maatschappelijke discussie willen we met de bewoners van de provincie 
van gedachten wisselen over onze behoefte aan energie, energietransitie en de 
ruimtelijke impact van deze ontwikkeling. Het doel is hierbij niet om mensen te 
overtuigen van de voors of tegens van bijvoorbeeld windparken, maar om duidelijk te 
maken dat het behalen van onze klimaatdoelstellingen zal leiden tot verandering van 
onze leefomgeving. In 2014 is het gelukt de financiering voor dit project rond te krijgen 
en in 2015 zal gestart worden met dit project. 
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Streekproductenmarkten Groningen 

De vier streekproductenmarkten in de provincie Groningen hebben de NMG verzocht 
om te helpen bij het opstarten van een reguliere samenwerking tussen de markten. De 
NMG is gevraagd om de eerste twee jaar een secretariaatsfunctie voor de 
streekproductenmarkten op zich te nemen. Het is echter niet gelukt de financiering van 
een ondersteunende rol voor de startende samenwerking van de Groningse 
Streekproductenmarkten rond te krijgen. De samenwerking tussen de markten is in mei 
2013 wel geformaliseerd door een samenwerkingsovereenkomst en sindsdien werken 
de markten samen. De Natuur en Milieufederatie ondersteunt de markten nog steeds 
in de communicatie en publiciteit door de marktdagen op de Groene Agenda te 
publiceren en aan te kondigen via de sociale media. 
 
Beeldschoon Water Groningen 
 
Schoon water is voor mens en natuur van levensbelang. De Kaderrichtlijn Water (KRW) 
verplicht Nederland om de waterkwaliteit in aangewezen waterlopen te verbeteren. Om 
het draagvlak voor de uitvoering van deze maatregelen te blijven voeden, wil de NMG 
samen met de waterschappen een tussenstand presenteren. Hebben de plannen en de 
uitvoering ervan het gewenste effect in Groningen? Om de natuur onder water 
tastbaarder te maken voor een brede doelgroep en het bewustzijn over waterkwaliteit 
te vergroten, zijn in 2014 onderwaterfoto’s gemaakt. 
 
In 2015 krijgt het project een vervolg door de foto’s aan een breed publiek te 
presenteren middels een reizende fototentoonstelling, het plaatsen van een groot doek 
onder de Emmabrug in de stad Groningen, en het uitzetten en promoten van routes 
langs beeldschone waterlopen in de provincie. 
 
Gebiedsontwikkeling Lauwersmeergebied 
 
Het Lauwersmeergebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Doordat andere 
dossiers, met name de gaswinning, meer tijd vroegen dan begroot, heeft de NMG hier 
een meer bescheiden rol gespeeld dan ons voor ogen stond. Wij hebben ervan afgezien 
op dit onderwerp een concreet project te ontwikkelen. Staatsbosbeheer heeft hier het 
voortouw genomen. Wel blijft de NMG via de klankbordgroep op de hoogte. Aan een 
beheerplan wordt nog gewerkt. De Provincies Groningen en Friesland streven daarbij 
naar een geïntegreerde aanpak. De Provincie kiest daarbij voor een integrale 
benadering door samen met belanghebbenden te werken aan een brede visie op de 
ontwikkeling van het Lauwersmeergebied. In het Lauwersmeergebied ligt een complexe 
combinatie van opgaven voor natuur, kustverdediging, recreatie en havenbedrijvigheid. 
Vanuit haar ervaringen in het Eems-Dollardgebied heeft de Natuur en Milieufederatie 
Groningen veel expertise bij dit soort vraagstukken. De NMG wil bij het opstellen van 
het beheerplan de inbreng van de natuur- en landschapsorganisaties coördineren en 
afstemmen met belangrijke actoren in het gebied. Doel hierbij is het creëren van 
draagvlak onder de belanghebbenden, waaronder in ieder geval de waterschappen, 
recreatieondernemers, vissers en LTO, voor een meer natuurlijk peilbeheer (hoger 
winterpeil, lager zomerpeil). Het Lauwersmeer kan zich ontwikkelen tot een robuust, 
grotendeels zichzelf instandhoudend moerasgebied in combinatie met kleinschalige, 
duurzame recreatie. 
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Aanvullende projecten Groene ruimte in 2014 
 
De Westerwoldse Aa, natuurlijke Aa naar Zee 
 
Het stroomgebied van de Westerwoldse Aa is een uniek gebied waar over een relatief 
korte lengte van zo’n 80 kilometer diverse bijzondere landschapstypen met elkaar zijn 
verbonden:  hoogveen, laaglandbeek en estuarium. Staatsbosbeheer, Het Groninger 
Landschap, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben 
begin 2013 een inspirerende visie ontwikkeld, waarin de kansen in beeld zijn gebracht 
om het gebied verder te verbeteren. 
 
In 2014 hebben verschillende bijeenkomsten in het gebied plaatsgevonden om onder 
andere met vertegenwoordigers uit de landbouw over deze visie en onze toekomst-
plannen te spreken. Helaas hebben we in deze gesprekken niet altijd een gezamenlijke 
noemer kunnen vinden. 
 
De visie en de resultaten van de consultaties worden nu uitgewerkt tot een lobbyproduct 
dat in het voorjaar van 2015 afgerond wordt.  
 
Provincie Groningen zoemt 
 
Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren heeft de Provincie 
Groningen de plicht op zich genomen om de leefomstandigheden van bijen in de 
provincie te verbeteren. Sindsdien werkt de NMG samen met Landschapsbeheer 
Groningen en Projecten LTO Noord aan het waarmaken van deze ambitie. Daarbij 
worden bloemrijke akkerrranden gerealiseerd en via Projecten LTO Noord boeren 
betrokken. Ook ontvangen de boeren scholing op het gebied van biodiversiteit in deze 
akkerranden. 
 
De NMG werkt samen met Landschapsbeheer aan het stimuleren van overheden 
(Provincie, gemeenten, waterschappen) om in het openbaar groen meer aandacht te 
genereren voor bijvriendelijk groenbeheer. Oorspronkelijk was beoogd om afspraken 
hierover ook vast te leggen in een convenant, maar de animo om hieraan mee te werken 
is er bij de gemeenten op dit moment niet. Tegen het einde van de projectlooptijd in 
2016 zal wederom een poging gedaan worden om tot structurele afspraken te komen.  
 
Netwerk RO 
 
De NMG is in de eerste plaats een belangenbehartigingsorganisatie. We behartigen de 
belangen van de 50 bij ons aangesloten natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. 
Doel van het Netwerk RO is in de eerste plaats om onze achterban actiever bij de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie te betrekken. Zij hebben vaak de plaatselijke 
kennis die nodig is om een goede reactie op ruimtelijke plannen te kunnen geven. Maar 
ook is het netwerk belangrijk om goed voeling te houden met onze achterban. 
 
Bij actuele ruimtelijke plannen hebben we contact gezocht met leden van ons netwerk, 
en zij met ons. Zij hebben een belangrijke inbreng gehad in de reacties die wij op de 
plannen hebben gegeven en vaak is een gezamenlijke reactie gegeven. Daarmee levert 
het Netwerk RO een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze reacties, maar ook 
aan het draagvlak voor onze standpunten. In 2014 is het Netwerk RO ingezet bij de 
vorming van standpunten rondom het keuzedocument voor de Provinciale 
Omgevingsvisie, de Kwaliteitsgids Landschap, Programma leefbaarheid van de 
Dialoogtafel, Programma Aanpak Stikstof en het Groninger Verdienmodel. 
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Eetbare Stad  
 
2014 was het zesde jaar van activiteiten rond het project Eetbare Stad in de stad 
Groningen. We promootten niet langer de mogelijkheid voor groenparticipatie van 
Stadjers in het openbaar groen, want er zijn meer dan genoeg aanvragen. Sinds 2014 
richten we ons primair op het versterken van het Netwerk en Platform Eetbare Stad 
Groningen. 
 
Daarnaast zijn een aantal activiteiten georganiseerd zoals het Oogstfeest Eetbare Stad, 
dat heel goed bezocht was, een excursie langs de Eetbare Stad-projecten en een open 
dag voor en door Eetbare Stad-initiatieven. Het netwerk bestaat uit veel enthousiaste 
mensen die veel willen en kunnen maar nog wel behoefte hebben aan structuur, 
verbinding en extra kennis. We hebben daarop ingespeeld en willen dit ook in 2015 
voortzetten. 
 
Om het netwerk te ondersteunen zijn een aantal nieuwsbrieven verstuurd en flyers 
verspreid. De Facebookpagina is nog steeds zeer actief en verder kwam de nieuwe 
website Eetbare Stad Groningen online. 
 
Het Groninger Tuinfestijn  
 
Steeds vaker besluiten Stadjers om hun tuin volledig te betegelen, omdat het bijhouden 
ervan te veel tijd zou kosten. Maar een groene tuin hoeft helemaal niet zoveel werk te 
zijn! Daarom organiseerde de NMG in 2014 diverse activiteiten: in mei werd een 
actiedag gehouden in drie tuincentra en was er een lezing met tuincoryfee Romke van 
de Kaa. Daarnaast werd een stadse tegeltuin omgetoverd tot makkelijk te onderhouden 
groene oase. 
 
Bomen050 
 
Met het project Bomen050 is aandacht gevraagd voor de waarde van bomen voor het 
stadsgroen. Er is een kaart ontwikkeld met verschillende verhalen van de groene 
groepen uit de stad Groningen, bijvoorbeeld over de waarde van bepaalde bomen voor 
de door hen beschermde of ondersteunde diersoort. Verder werden diverse excursies 
georganiseerd tijdens evenementen als Noorderzon en de Nacht van de Nacht, in 
samenwerking met de gemeente Groningen en groene organisaties van de stad 
Groningen. Ook werd een succesvolle fotowedstrijd georganiseerd die eindigde in een 
grote expositie in de hal van RO/EZ in Groningen. 
 
Nacht van de Nacht 2014 
 
Op zaterdag 25 oktober 2014 organiseerde de NMG de tiende Nacht van de Nacht. 
Ruim 1000 Groningers genoten op diverse locaties van ruim 20 verschillende 
activiteiten, variërend van een cursus avondfotografie en sterrenkijken tot nachtelijke 
wandel-, fiets- en vaartochten. Ook bedrijven en gemeenten gaven gehoor aan onze 
oproep om de lichten te doven en activiteiten te organiseren tijdens de Nacht. Diverse 
‘landmarks’ in de stad Groningen zoals de Martinitoren, de Der Aa-kerk, het stadhuis 
en het provinciehuis waren in de nacht van zaterdag op zondag in duister gehuld. De 
Nacht van de Nacht heeft meermalen aandacht gekregen in zowel regionale als lokale 
media. Daarnaast heeft een aantal gemeenten actief gecommuniceerd naar haar 
inwoners. 
 
Met de Nacht van de Nacht vragen we aandacht voor de schoonheid en het belang van 
donkere nachten. En het blijft niet bij één nacht. Steeds meer bedrijven en gemeenten 
nemen structurele maatregelen tegen onnodige en hinderlijke verlichting.  
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Duurzame Dorpen Verkiezing 2014 
 
Samen met Groninger Dorpen, Roeg & Roem en Summersalt organiseerde de NMG in 
2014 de Duurzame Dorpen Verkiezing. In aanloop naar de verkiezing hebben we 
inspiratiebijeenkomsten en workshops georganiseerd om mensen op ideeën te brengen 
en ze te helpen deze op papier te zetten. Dit werd door de deelnemers als zeer 
waardevol ervaren, aangezien ze dit plan ook kunnen gebruiken om via andere wegen 
financiering los te krijgen. Er werden ruim 20 plannen ingediend: van het aanleggen van 
een schoolmoestuin, natuurspeelplaats en duurzame hangplek tot het collectief 
plaatsen van zonnepanelen in de buurt of een grondige energiescan voor het dorpshuis. 
Zes initiatieven hebben een geldbedrag en/of coaching gewonnen om hun plan ten 
uitvoer te brengen. Eén plan is niet haalbaar gebleken, de andere worden momenteel 
in praktijk gebracht. De winnaars geven aan dat de verkiezing hen heeft geholpen hun 
idee goed op papier te zetten. Een belangrijke conclusie die gedurende het traject is 
getrokken is dat het geld wel te vinden is maar dat men vooral op zoek is naar inspiratie 
en de mogelijkheid om te sparren als het bijvoorbeeld met de gemeente even moeizaam 
loopt. Hier zetten we in aanloop naar de volgende verkiezing op in. 
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3. Klimaat en Energie 
 
Het jaar 2014 stond in het teken van de uitwerking van het in september 2013 
ondertekende SER Energieakkoord. In 2013 nam de directeur van de NMG actief deel 
aan het tot stand brengen van dit akkoord. Het Energieakkoord is niet gericht op het 
vaststellen van een nieuwe ambitie, maar op het halen van de internationale 
verplichtingen in 2020. Het vroeg om een grote inspanning van alle betrokken partijen: 
overheden, bedrijven en NGO’s. De inspanningen van de Natuur en Milieufederaties 
waren er vooral op gericht de NGO’s op één lijn te krijgen en een brug te slaan naar het 
georganiseerde bedrijfsleven en de overheden op de onderwerpen decentrale energie, 
energiebesparing en windenergie op land. In Noord-Nederland werd afgestemd met de 
Energy Academy Europe, Energy Valley en de Provincie Groningen. 
 
Na ondertekening is hard gewerkt aan de opzet van een borgingscommissie, die de 
uitvoering van het Energieakkoord bewaakt en daarvoor acties organiseert. Ook in die 
borgingscommissie is de NMG betrokken namens het landelijke samenwerkings-
verband. In 2014 werd steeds duidelijker wat het SER Energieakkoord gaat betekenen 
voor de noordelijke provincies en specifiek voor de provincie Groningen. De NMG is het 
afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het noorden. 
 
Zo is de NMG betrokken bij SWITCH, de noordelijke energieagenda. SWITCH is het 
initiatief van de vier noordelijke provincies en zes gemeenten om het aandeel duurzaam 
opgewekte energie in het Noord-Nederlandse gebruik op  te schroeven van 8,4% nu 
naar 21% in 2020. Er zijn in SWITCH vier thema’s geselecteerd, die uitgewerkt zijn in 
vier versnellingspaden: energiebesparing en decentrale opwekking, energiesysteem 
2.0, gas in transitie en offshore energy. NMG zat namens de natuur- en milieufederaties 
in 2014 in het regieteam van Switch. Het regieteam borgt bij aanvang van het traject de 
voortgang, afstemming en kruisbestuiving tussen versnellingspaden. Per versnellings-
pad is door SWITCH een taskforce ingezet die de concrete uitvoeringsagenda opstelt 
en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en monitoring. De taskforces bestaan uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid, Energy Valley, kennisinstellingen, 
NGO’s en burgerbewegingen. De coördinatie van de uitvoering ligt bij een regiegroep. 
De NMG nam deel aan de taskforce voor het versnellingspad ‘energiebesparing en 
decentrale opwekking’. 
 
De VNG is vanuit het SER Energieakkoord verantwoordelijk voor de ondersteunings-
structuur voor gemeenten. De ondersteuningsstructuur loopt van 2014 tot 2017. In 2014 
hebben de gemeenten in Groningen gezamenlijk een regio gevormd en een aanvraag 
ingediend bij de VNG. Begin 2014 is de NMG nauw betrokken geweest bij het vormen 
van de regio en heeft zij input geleverd voor de aanvraag. Ondertussen hebben de 
NMF’s een landelijk samenwerkingsverband, Kleur uw Gemeente Groen, opgezet voor 
het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw. De NMF’s, Meer met 
Minder, Bouwend Nederland, Rabobank Nederland, Stichting Energieke Regio, Uneto-
VNI, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel hebben de handen ineengeslagen 
met als doel het ontzorgen van particulieren bij het besparen van energie. Kleur uw 
Gemeente Groen zorgt voor een complete one-stop-shop aanpak in gemeenten met 
ruimte en inzet van lokale partijen, zowel burgers, bedrijven als intermediaire 
organisaties. Ook in de noordelijke provincies hebben deze partijen elkaar gevonden 
en een gezamenlijk aanbod opgesteld. 

Naast de ontwikkelingen rondom de uitvoering van het Energieakkoord voerde de NMG 
in 2014 ook weer een aantal projecten uit, waaronder de Nacht van de Nacht, de Clean 
Campagne en het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. 
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De NMG heeft zich in 2014 namens de landelijke natuur- en milieuorganisaties ingezet 
voor de totstandkoming van de Gedragscode Wind op Land. Dit is een gedragscode 
tussen de windbranche en natuur- en milieuorganisaties waarin geregeld wordt dat 
buurtbewoners profiteren van de wind en meedelen in de winst. Uiteindelijk doel van de 
gedragscode is om het draagvlak voor wind op land te verbeteren. 
 
Daarnaast is in 2014 input geleverd voor het onderzoek naar ecologische effecten van 
de uitbreidingsplannen voor de windparken langs de Groninger waddenkust, en heeft 
de NMG zich samen met andere partijen ingezet voor afspraken tussen de noordelijke 
provincies over aan te wijzen vrijwaringsgebieden voor wind op land langs de 
waddenkust. 
 
Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts 
 
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is in 2013 van start gegaan. Het 
Servicepunt wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie 
Groningen. De NMG heeft echter al een aantal jaren ervaring met het ondersteunen 
van lokale duurzame energie-initiatieven. De NMG heeft daardoor een groot netwerk 
opgebouwd aan lokale duurzame energie-initiatieven en partijen/organisaties die 
hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
 
Dit Servicepunt ondersteunt lokale duurzame energie-initiatieven bij het realiseren van 
projecten en zorgt ervoor dat partijen en initiatieven met elkaar in contact komen en 
kennis uitwisselen. Ook in 2014 heeft het Servicepunt veel partijen ondersteund. Er zijn 
gesprekken geweest met initiatieven uit onder andere Zuidhorn, Nieuwolda, 
Froombosch, Wagenborgen, Wehe den Hoorn, Pekela, Menterwolde, Thesinge, 
Feerwerd, Garnwerd, Adorp, Groningen, Midwolde, Noordlaren, Froombosch en 
Oostwold. De ondersteuningsbehoefte verschilt. Het Servicepunt wordt regelmatig 
gevraagd een presentatie te geven tijdens een lokale bijeenkomst van een initiatief. Ook 
wordt het Servicepunt vaak gevraagd mee te denken in het op te zetten project. 
 
In maart 2014 heeft de Provincie Groningen het bestuur van de NMG gemandateerd 
voor de uitvoering van de beleidsregel Subsidie Lokale Energie. Bewonersgroepen 
kunnen voor hun lokale duurzame energie-initiatief subsidie aanvragen bij het 
Servicepunt voor het uitvoeren van bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek of het 
opzetten van coöperatie. Het Servicepunt heeft een commissie ingericht die deze 
aanvragen behandeld. Er was in totaal € 105.000 beschikbaar. In 2014 zijn vijf 
aanvragen toegekend: Zonnepanelen op het Dok, Coöperatieve vereniging Duurzaam 
Menterwolde, De Marne, Groninger Energie Koepel en Vereniging Dorpsbelangen 
Wagenborgen (Zonnepark Groot Bronswijk). Eind 2014 zijn nog eens zeven aanvragen 
ingediend; deze worden in januari en februari 2015 behandeld. De verwachting is dat 
de subsidiepot daarna leeg is. 
 
In februari 2014 heeft het Servicepunt in het gemeentehuis van Ten Boer een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle initiatieven over de mogelijkheden om collectief 
duurzame energie op te wekken. Er werden enkele interessante presentaties gegeven 
door een drietal sprekers: Wido van Heemstra van Rijksdienst van Ondernemend 
Nederland lichtte de nieuwe regelvoering rondom het verlaagd tarief bij collectieve 
opwekking toe, Sven Pluut van Zonnepanelendelen BV presenteerde een business 
case voor een collectief zonproject, en Roelof Dijkstra van Enexis ging in op de 
mogelijkheden om grootschalige zonnepaneelinstallaties op het net te laten aansluiten. 
De avond werd goed bezocht. In totaal waren ruim 50 initiatieven vertegenwoordigd. 
 
De Provincie Groningen heeft in juni het adviesbureau Green Spread opdracht gegeven 
voor het opstellen van het handboek Succesvolle PV-installaties via de regeling 



 

20 Evaluatief Jaarverslag 2014  

verlaagd tarief. Het handboek is tot stand gekomen met behulp van twee Groningse 
initiatieven die als casus dienden en biedt een handvat aan andere initiatieven uit de 
provincie. In juni 2014 heeft het Servicepunt een bijeenkomst georganiseerd voor een 
selecte groep initiatiefnemers. Hier is een conceptversie van dit handboek 
gepresenteerd. Zij konden naar aanleiding van deze presentatie aan het Servicepunt 
doorgeven wat ze van de inhoud en toepasbaarheid van het handboek vonden en/of ze 
nog zaken misten. In september 2014 is het handboek uitgereikt aan het 
dorpsvereniging Garnwerd. Zij waren één van de twee casussen.  
 
In het voorjaar van 2014 heeft het Servicepunt contact gezocht met het Dagblad van 
het Noorden om een artikel te wijden aan kansen en uitdagingen voor lokale 
initiatiefnemers op basis van praktijkervaringen. Op uitnodiging van het Servicepunt 
gingen drie initiatiefnemers in discussie met elkaar en de journalist. Dit resulteerde in 
een groot artikel over lokale duurzame energie-initiatieven in het Dagblad. Hierin 
werden de succesfactoren belicht die ervoor zorgen dat de vanuit het initiatief 
opgepakte projecten slagen en ook voldoende draagvlak hebben binnen het dorp.  
 
In juli 2014 tekenden de Groninger Energie Koepel en het Servicepunt een 
samenwerkingsovereenkomst. Doel van deze overeenkomst is om tot een nauwere 
samenwerking en afstemming te komen. Door krachten te bundelen kunnen initiatieven 
beter ondersteund worden. 
 
Het is niet alleen van belang dat initiatieven op de hoogte zijn van het Servicepunt, maar 
ook gemeenten moeten weten waar ze initiatieven naar door kunnen verwijzen. Daarom 
gaf de NMG in juni een presentatie aan de noordelijke gemeenten. Tijdens deze 
presentatie werd een toelichting gegeven op de rol van het Servicepunt en een beeld 
geschetst van het aantal en de typen initiatieven. Ook werd dieper ingegaan op de 
ontwikkelingen rond lokale energie en de energietransitie. Er is afgesproken om in het 
eerste kwartaal van 2015 een bijeenkomst te organiseren tussen gemeenten en 
initiatieven. 
 
Ook dit jaar heeft het Servicepunt weer een aantal malen de nieuwsbrief Lokale Energie 
Updates verstuurd met relevant provinciaal nieuws voor lokale energie-initiatieven. Ook 
heeft zij de lokale energie-initiatieven geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen.  
  
CleanCampagne 
 
De CleanCampagne is een campagne die bedrijven ondersteunt bij het bereiken van 
duurzame prestaties en producten. Deze campagne is een van de projecten die vallen 
onder het uitvoeringsprogramma van de Energy Valley Topclub. Het behelst meerdere 
aspecten: identificatie met de sport, vraag en aanbod van groene producten, 
kostenreductie van energie, stimulering van groene producten en diensten, voordeel in 
communicatie, en merkmanifestatie van MKB-bedrijven. 
 
Bij de bedrijven die deelnemen wordt een scan uitgevoerd. Deze scan kijkt naar de 
mogelijkheden van energiebesparing, maar kan ook inzicht bieden in bijvoorbeeld 
mobiliteitsmanagement en andere milieuthema’s. Er zijn inmiddels 34 bedrijven die 
deelnemen aan de CleanCampagne. 
 
De CleanCampagne liep in juli 2014 officieel af. Op dat moment waren er 25 bedrijven 
die meededen. Het oorspronkelijke projectplan doelde op 50 bedrijven. Conclusie van 
het project was dat het lastig is om bedrijven te laten deelnemen aan de 
CleanCampagne. Deze conclusie werd echter ook getrokken door andere gelijktijdig 
opgestarte MKB-projecten in Nederland. De bedrijven die meedoen zijn uitermate 
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tevreden en de kwaliteit van de scans en de organisatie rond het project verloopt erg 
goed. 
 
Ondanks het tegenvallende aantal bedrijven dat meedoet aan de CleanCampagne, was 
het vanwege landelijke ontwikkelingen wenselijk een vervolg te geven aan het project. 
In 2013 is het SER Energieakkoord gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt met 
gemeenten om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren en te handhaven (Wet 
Milieubeheer). Het project CleanCampagne 2.0 biedt gemeenten ondersteuning bij 
deze opgave. De verwachting is dat er door de regelgeving meer interesse is vanuit 
bedrijven voor dit project indien ze zodoende vrijgesteld worden van, of kunnen voldoen 
aan, de handhaving van de gemeenten. 
 
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en een positieve tussenevaluatie hebben 
de werkgroep en de stuurgroep van de CleanCampagne de voorkeur uitgesproken om 
de campagne nog een jaar in nagenoeg dezelfde vorm voort te zetten. Met een bijdrage 
vanuit de EVTC en het resterende bedrag uit de eerste fase is hiervoor voldoende 
ruimte. 
 
Er zijn in het voetbalseizoen 2014-2015 een paar wijzigingen doorgevoerd: 

 Een van de belangrijkste wijzigingen is dat er een nog nauwere samenwerking 
komt met de gemeente Groningen. Deze neutrale organisatie geeft uitvoering 
aan de landelijke afspraken. 

 Ook het communicatiemateriaal zoals de folder en de website is aangepast. 
Het is de bedoeling een eenvoudige maar krachtige boodschap te gaan 
communiceren.  

 Er wordt niet langer een aparte duurzame mobiliteitsscan gedaan.  

 Het promotiepakket is aangepast. 
 
De CleanCampagne is afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Verschillende 
websites en het Dagblad van het Noorden hebben aandacht besteed aan het project. 
Door deze media-aandacht heeft het project een boost gekregen. Bedrijven kennen de 
campagne en zijn zeer geïnteresseerd. Dit leidt nog niet altijd tot deelname aan het 
project, maar wel merken we dat ondernemers steeds meer met het thema 
duurzaamheid bezig zijn. Dat zie je ook aan het aantal volgers op bijvoorbeeld Twitter.   
 
De bedrijven waarbij een scan is afgenomen hebben afgelopen jaar al meermalen op 
de LED-beboarding van FC Groningen gestaan. Ook was er een actie uitgeschreven. 
De naam van de meest duurzame ondernemer mocht eenmalig gratis op de achterkant 
van het shirt van FC Groningen staan tijdens de wedstrijd tegen FC Twente op 12 
februari. Deze actie is gewonnen door  Royal Hoitsema Labels. De deelnemende 
bedrijven zijn ook dikwijls genoemd in de stukken die in de kranten hebben gestaan. 
 
In september organiseerde de CleanCampagne een bijeenkomst voor CleanCoaches. 
Dit leverde uiteindelijk drie nieuwe coaches op. Daarnaast heeft de CleanCampagne in 
de maanden november en december op de achterkant van het shirt van FC Groningen 
gestaan. Op 2 november was er tijdens de wedstrijd FC Groningen-NAC extra aandacht 
voor de CleanCampagne in de skybox. Hiervoor waren ook alle CleanCoaches 
uitgenodigd. 
 
Dialoogtafel en gasbesluit 
 
Begin 2014 is de NMG aangeschoven bij de Dialoogtafel over de aardbevingen in 
Groningen als vertegenwoordiger van organisaties op het gebied van natuur, 
landschap, milieu en leefomgeving. Naast de eigen aangesloten organisatie 
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vertegenwoordigen we waar het gaat om energietransitie en leefbaarheid ook de 
Groninger Energie Koepel. 
 
Naast de eigenlijke Dialoogtafel nam de NMG plaats aan de stuurgroep Leefbaarheid, 
werkgroep Leefbaarheid spoor 2 en de werkgroep Waardevermeerdering. Binnen de 
werkgroep Leefbaarheid heeft mede op initiatief van de NMG energietransitie en 
landschap een plek gekregen. De tijdelijke regeling waardevermeerdering is mede op 
aandringen van de NMG ook opengesteld voor collectieve aanvragen. Dit achten wij 
van belang in onze opgave om lokale energie-initiatieven te stimuleren. 
 
Om onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
rond de Dialoogtafel sturen we na iedere Dialoogtafel een nieuwsbrief met 
terugkoppeling en inzet van de NMG. Daarnaast hebben we  tweemaal een 
achterbanberaad georganiseerd om input op te halen vanuit de achterban. In de tweede 
helft van 2014 hebben we besloten een klankbordgroep op te richten. Dit wordt door 
alle betrokken partijen ervaren als een prettige manier van werken om snel informatie 
uit te wisselen en zaken af te stemmen met minimale belasting van de achterban. 
 
Begin 2014 heeft de NMG samen met de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie 
Zuid-Oost Groningen en de Waddenverenging een zienswijze ingediend als reactie op 
het destijds voorliggende ontwerpbesluit Gaswinning Groningen van minister Kamp.  
 
Vanuit het Energieakkoord hebben de woningcorporaties als opgave gekregen dat alle 
woningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Daarnaast is er de ambitie 
om met de Stroomversnelling 111.000 woningen energie-nul te maken. 
 
Met deze ambitie in het achterhoofd heeft de NMG in 2014 samen met de Provincie 
Groningen verkennende gesprekken gevoerd met woningcorporaties. Hieruit is 
gebleken dat woningcorporaties het vraagstuk ‘realisatie energiebesparing in de sociale 
woningbouw’ op verschillende manieren aanpakken. Ook geeft niet elke woningbouw-
corporatie evenveel prioriteit aan het thema. 
 
Daarnaast is de NMG nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de 
Veensprong. De Veensprong is een initiatief van Bouwend Nederland, Wooncorporatie 
Lefier, Platform 31 en de Natuur en Milieufederatie Drenthe om de kansen te verkennen 
voor een grootschalige gezamenlijke aanpak van energiezuinige woningbouw in de 
Veenkoloniën. Uit dit proces is gebleken dat het nog niet zo gemakkelijk is om met de 
woningcorporaties tot één gezamenlijke aanpak met een gezamenlijk ambitie te komen. 
Op basis van de ervaringen met de Veensprong en de verkennende gesprekken met 
woningcorporaties is de NMG in 2015 voornemens een vergelijkbaar traject op te 
starten in het aardbevingsgebied. 
 
Gaswinning 
 
De gaswinning, met aardbevingen en bodemdaling, levert inmiddels grote problemen 
en gevaarlijke situaties op. Mensen voelen zich niet meer veilig, zijn bang. De leefbaar-
heid staat onder druk. Maar de gaswinning vormt ook een bedreiging voor ons cultureel 
erfgoed en kan schadelijk zijn voor natuur, milieu en landschap. Oude, monumentale 
gebouwen vertonen scheuren. Schade aan industriële installaties of een barst in een 
giertank kunnen milieurampen veroorzaken. Blijft Groningen straks, na de gaswinning, 
verarmd achter? Wij blijven hiervoor aandacht vragen. Wij nemen deel aan de 
Dialoogtafel, waar deze problemen besproken worden. En samen met de Groninger 
Bodembeweging, de Waddenvereniging en Milieudefensie Zuid-Oost Groningen 
hebben wij een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-gaswinningsbesluit. Minister 
Kamp lijkt echter weinig gevoelig voor de angst en onvrede in Groningen. Aardbevingen 
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zijn nu eenmaal een fact of life: Groningen moet er maar mee leven. De minister, het 
ministerie van EZ, is hier niet alleen overheid, maar ook belanghebbende: 
grootaandeelhouder in de gaswinning. De regering en de NAM hebben er dan ook alle 
belang bij Groningen in de kou te laten staan. Wij zullen ons hiertegen blijven verzetten. 
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4. Duurzame Bedrijvigheid 
 
Extern overleg en actualiteiten 
 
De NMG heeft ook in 2014 haar positie in het werkveld Duurzame Bedrijvigheid duidelijk 
versterkt, alsmede haar rol als belangenbehartiger van haar achterban. Dit is af te leiden 
uit het feit dat zowel overheid en bedrijfsleven als onze achterban steeds meer contact 
met ons zoeken. 
 
Het bedrijfsleven vraagt ons om te helpen invulling te geven aan ambities rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en vergroening van productieprocessen. Dit 
betreft soms een inhoudelijke bijdrage aan een projectidee of vergunning, maar vaak 
gaat het om het bevragen van en klankborden met een vertegenwoordiger van de 
natuur- en milieuorganisaties. Bedrijven zijn erg geïnteresseerd in de standpunten van 
de bij ons aangesloten organisaties en natuur- en milieuorganisaties in het algemeen. 
De NMG tracht in deze overleggen de belangen van haar achterban zo gebalanceerd 
mogelijk te behartigen. In bepaalde gevallen nodigen wij specifieke partijen uit onze 
achterban uit om deel te nemen aan gesprekken. Partijen waar het afgelopen jaar mee 
is gesproken zijn onder meer BioMCN/Woodspirit, Torrgas, AKZO, RWE en ESD. 
 
Naast individuele bedrijven hebben ook het georganiseerde bedrijfsleven en de 
belangenorganisaties belang bij een gesprek met de NMG. We schuiven met grote 
regelmaat aan bij Groningen Seaports, de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) 
en Energy Valley. Ons werk van de afgelopen jaren heeft er ook toe geleid dat we 
steeds vaker gevraagd worden naar onze mening en onze visie door kennisinstellingen 
zoals de RUG en de Hanzehogeschool. Maar ook politieke partijen, Statenleden en 
diverse NGO’s zijn benieuwd naar onze standpunten. 
 
Onze achterban op het gebied van grijs milieu groeit en wordt actiever in de 
samenwerking met de NMG. Daarnaast heeft de NMG veel contact met de grote 
(noordelijke) natuur-, landschaps-, en milieuorganisaties. Hierbij vindt afstemming 
plaats omtrent actuele ontwikkelingen als bedrijfsvestigingen en juridische en wettelijke 
ontwikkelingen. Op de thema’s milieu en duurzame bedrijvigheid heeft de NMG de 
meeste kennis en mensen in huis om hierin de leidende rol te spelen. De NMG treedt 
op deze thema’s dan ook op de voorgrond namens, maar ook vaak samen met, onze 
aangesloten organisaties. 
 
In deze rol als belangenbehartiger komt soms naar voren dat de NMG wordt geacht ook 
kritisch te kunnen zijn over ontwikkelingen binnen de provincie en daarmee de rol van 
de ‘luis in de pels’ te bekleden. De kritische rol van de NMG is vooral gebruikt in het 
informele overleg met overheid, politiek en bedrijfsleven. 
 
Ecologie en Economie in Balans 2.0  
 
Juridische procedures en compensatie van ingrepen leiden meestal tot een voor de 
natuur teleurstellend resultaat. Ondertussen zorgen zij voor vertraging van projecten en 
verslinden veel tijd en energie van alle betrokken partijen. Daarom werkt de Natuur en 
Milieufederatie Groningen mee aan het programma Ecologie en Economie in Balans, 
waarin natuurorganisaties in dialoog staan met het bedrijfsleven in de Eemshaven en 
Delfzijl om in een vroeg stadium wederzijdse wensen te bespreken. Het eindresultaat 
is meestal iets waar alle partijen én de natuur wel bij varen. 
 
In 2014 is in het kader van Ecologie en Economie in Balans een overeenkomst tot stand 
gekomen waarin ruimte geboden wordt aan een verruiming van de vaargeul van de 
Noordzee naar de Eemshaven, op voorwaarde dat de ecologie in het estuarium erop 
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vooruitgaat. Deze overeenkomst is naar de mening van de NMG van grote betekenis. 
Ecologisch herstel van de Eems-Dollard is al sinds de oprichting van de NMG een 
speerpunt, maar de ecologische waarde van het estuarium is de afgelopen decennia 
alleen maar verslechterd. 
  
Unieke natuur 
  
Het Eems-Dollardestuarium, waar de Eems uitmondt in de Noordzee, behoort met de 
Westerschelde tot de laatste open riviermonden in Nederland. Helaas wordt het gebied 
sinds de jaren zeventig steeds troebeler. Dit wordt veroorzaakt door ingrepen als 
vaargeulen in het estuarium, het indammen van het gebied en het sluiten van de 
natuurlijke zoet-zoutovergangen. De vertroebeling is van grote invloed op het hele 
ecosysteem en zorgt voor minder voedsel voor vissen, schelpdieren en garnalen, 
waardoor die er weer minder zijn voor vogels en andere dieren. Daarnaast remt de 
vertroebeling de zuurstofproductie in het water. Hierdoor is in het troebele water van de 
rivier de Eems in de zomermaanden geen leven mogelijk. 
  
Herstel van de natuur 
 
Voor natuurherstel is concreet afgesproken dat op korte termijn vijf projecten worden 
gerealiseerd langs de randen van het estuarium die bijdragen aan verbetering van de 
natuurkwaliteit. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om baggerslib 
aan land te brengen en daar nuttig toe te passen. Dit zou kunnen helpen om de 
troebelheid van het water te verminderen. 
  
Erkenning door Rijksoverheid 
 
De echt grote ingrepen die tot natuurherstel moeten leiden zullen op de middellange 
termijn moeten worden gerealiseerd. Door het starten van een Meerjarig programma 
voor Infrastructuur en Transport (MIRT-traject) erkent het Rijk, na jaren van agendering 
door de natuur- en milieubeweging, eindelijk het belang van natuurherstel voor het 
estuarium. Hiermee legt de Rijksoverheid zich vast over kabinetsperioden heen. 
 
Het MIRT-traject start met een onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn om tot 
natuurherstel te komen, de benodigde kosten en tijd hiervoor, en een verkenning van 
de afspraken die met Duitsland kunnen worden gemaakt over uitvoering. De uitkomsten 
van het onderzoek worden verankerd in een MIRT-agenda die vaststaat voor meerdere 
jaren. 
 
Vaargeulverruiming 
 
Verruiming van de vaargeul naar de Eemshaven draagt zeker niet bij aan natuurherstel 
van het estuarium. Anderzijds kan zij op termijn belangrijk zijn voor de werkgelegenheid 
in het toch al zo geplaagde Noordoost-Groningen. De overeenkomst kan een grote 
bijdrage leveren aan verbetering van de natuurkwaliteit in Groningen en de kwaliteit van 
het waddengebied. Uitwerking en uitvoering zal veel energie vragen de komende jaren, 
van alle betrokken partners. 
 
De volgende organisaties en overheden ondertekenden de overeenkomst: Provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, 
Samenwerkingsverband Coalitie Wadden Natuurlijk (Het Groninger Landschap, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Stichting Wad), Natuur en 
Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Groningen 
Seaports. 
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Gebiedsgericht milieubeleid  
 
Niet alleen vaargeulverruiming, ook de lozing van stoffen op lucht en water en 
geurhinder tasten natuur, milieu en leefomgeving aan. In het kader van Economie en 
Ecologie in Balans wordt gezocht naar mogelijkheden om aan de ene kant natuur en 
milieu te verbeteren, maar anderzijds ruimte te maken voor het verlenen van 
vergunningen ten behoeve van nieuwe economische initiatieven. Samen met de 
Provincie, Groningen Seaports en het bedrijfsleven streven we daarbij naar een 
toetsingskader voor de vergunningen van nieuwe en bestaande bedrijven in de 
Eemsdelta. Daarmee worden de belangen van natuur, landschap en milieu veiliggesteld 
en kan vooraf zekerheid worden gegeven over de vestigingscondities en de 
proceduretijd (voor zover dat in ons vermogen ligt). De NMG streeft naar 
gebiedsafspraken waarin duurzame economische groei in de Eemsdelta geborgd is. Na 
intensief overleg met Provincie, Groningen Seaports en bedrijfsleven is er inmiddels 
een conceptadvies gereed. 
 
Vergroening Industrie – Biobased Economy 
 
Vooralsnog is de industrie in de Eemsdelta grotendeels afhankelijk van fossiele 
energiebronnen. Er zijn hoge ambities en er is een sterke wil vanuit het bedrijfsleven 
om meer gebruik te maken van duurzame ‘biobased’ grondstoffen. Er zijn grote kansen 
voor het hergebruik van warmte en afvalstromen, het sluiten van grondstofkringlopen 
door samenwerking tussen bedrijven waarmee de milieu-impact vanuit de industrie 
verminderd kan worden. Deze ambities komen samen in de stichting EemsDeltaGreen 
(EDG). De NMG is gevraagd om ook in de stichting te participeren en wij delen dan ook 
de visie van het bedrijfsleven en de overheid dat de vergroening van deze sector zal 
leiden tot een duurzamere Eemsdelta en een positieve prikkel geeft aan de economie 
in Noord-Nederland. De NMG wil ondersteuning bieden aan EDG om industrieën aan 
te zetten tot vergroening van processen en ketens. Wij zien een rol voor onszelf waar 
het gaat om het beoordelen van duurzaamheidsaspecten van biomassa, het mede 
organiseren van de beschikbaarheid van duurzame biomassa en het tijdig inbrengen 
van lokale natuur- en milieueffecten van vergroeningsprojecten. De NMG is zich ervan 
bewust dat het gebruik van biomassa niet zonder discussie is. Zonder heldere kaders 
over het gebruik van biomassa is er een groot risico op maatschappelijke weerstand 
tegen de Biobased Economy. De NMG zou zich kunnen opwerpen om samen met 
andere stakeholders het maatschappelijk debat te initiëren rond EemsDeltaGreen. Dit 
zou in samenwerking met EDG, VVM, Rijksuniversiteit Groningen en Energy Valley 
kunnen worden vormgegeven. 
 
CO2 ambitie II  
 
Een van de afspraken in het SER Energieakkoord richt zich op energiebesparing in de 
energie-intensieve industrie, in lijn met de European Energy Directive. In de energie-
intensieve industrie werden tot op heden bedrijfstakgewijs meerjarige afspraken 
gemaakt (MEE-bedrijven), die moeilijk af te dwingen zijn bij individuele bedrijven. Vanaf 
2015 zullen deze MEE-afspraken moeten worden geïndividualiseerd naar de 
afzonderlijke industriële installaties in een bedrijfstak. Afspraken zijn daardoor beter 
handhaafbaar en kunnen worden toegesneden op de investeringsschema’s van 
bedrijven. Eventueel kan (bij wijze van pilot) een periodieke energieprestatiekeuring 
worden opgelegd. Deze werkwijze sluit uitstekend aan op het project CO2-ambitie dat 
de NMG in 2011 heeft uitgevoerd. In het project CO2-ambitie werd onderzoek verricht 
door een team van deskundigen op specifieke productieprocessen. Doel van de 
onderzoeken, onder regie van de Rijksuniversiteit Utrecht, was om bij de energie-
intensieve industrie besparingsmogelijkheden van 10% of meer te identificeren. Met de 
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deelnemende bedrijven werden deze besparingsmogelijkheden vervolgens door de 
NMG omgezet in een overeenkomst met afspraken over implementatie van de 
geïdentificeerde maatregelen. Het besparingspotentieel in de Groningse energie-
intensieve industrie bleek in het algemeen groot. Onder invloed van het Energieakkoord 
ontstaat zowel bij de overheid als de bedrijven vanaf 2015 een behoefte aan een 
deskundige partij om reële afspraken mee te maken en daarover de externe 
communicatie vorm te geven. We willen daarom in 2015 inzetten op een vervolg van 
CO2-ambitie. 
 
In de provincie Groningen worden energie-intensieve bedrijven geselecteerd en 
gezocht die bereid zijn deel te nemen aan het project. In samenwerking met een 
deskundige partij op het gebied van energiebesparing wordt een CO2-scan uitgevoerd 
volgens een methodiek speciaal ontwikkeld voor deze aanpak. Deze methodiek baseert 
zich deels op bestaande kennis en onderzoeken bij het bedrijf, maar is ook gebaseerd 
op nieuwe technische ontwikkelingen, ‘best practices’ en actuele energieprijzen. Op 
basis van deze elementen wordt een realistisch en betaalbaar CO2-reductieplan 
opgesteld. Met de bedrijven worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het 
maatregelenpakket. 
 
Ontwikkeling Milieubeleid Eemsdelta 
 
De Provincie Groningen heeft in 2014 het nieuwe milieubeleid voor de provincie 
vastgesteld. Daarbij heeft zij besloten dat voor de regio Eemsdelta een gebiedsspecifiek 
milieubeleid moet komen. De Provincie heeft SBE, Groningen Seaports en de Natuur 
en Milieufederatie Groningen gevraagd dit beleid vorm te geven. De NMG heeft haar 
netwerk Milieu ingeschakeld om met een onderbouwd verhaal het gesprek met SBE en 
Groningen Seaports aan te kunnen gaan. 
 
De winst voor de Provincie was dat deze gecoördineerde inzet werd uitgevoerd door de 
belanghebbenden zelf, terwijl er wel voldoende sturing kon blijven op de vorm van het 
resultaat. De winst voor onze achterban is dat er op deze wijze rechtstreeks invloed kon 
worden uitgeoefend op het regionale beleid dat hen raakt. 
 
Coördinatie Eemshaven 
 
Duurzame bedrijvigheid betekent niet alleen aandacht voor milieu, ook voor natuur en 
landschap. Er vindt daarom afstemming plaats in het natuurbeschermingsoverleg, de 
Coalitie Wadden Natuurlijk en het Nederlands-Duitse platform Eems-Dollard Natuurlijk!. 
De NMG werkt hierbij nauw samen met onder meer de Waddenvereniging, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Wad en Het Groninger Landschap. In 
deze overleggen wordt informatie uitgewisseld over industriële ontwikkelingen, de 
impact op de omgeving en de draagkracht van de natuur. Het beoogde doel van deze 
samenwerking en coördinatie is het bereiken van eenheid van standpunten. De 
resultaten van deze overleggen worden meegenomen in ons werk als 
belangenbehartiger. Op deze wijze is de NMG in staat om met overheid en bedrijfsleven 
op niveau mee te praten over economische ontwikkelingen in relatie tot natuur, milieu 
en landschap. 
 
Het centrale thema van deze samenwerking is de verbetering van de natuur in het 
Eems-Dollardestuarium. Binnen de coalitie is er een gezamenlijke visie als het gaat om 
deze verbeteropgave. De acties rondom ontwikkelingen in de provincie Groningen 
worden in coalitieverband besproken en gecoördineerd. 
 
De NMG heeft echter ook de taak verder te kijken dan alleen de Eems-Dollardnatuur. 
Hier wordt ook de verbinding gelegd met industriële ontwikkelingen, energie-, klimaat-, 
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en milieubeleid. Juist de samenhang tussen deze thema’s en de natuuropgave biedt 
kansen voor alle partijen. Dit heeft ertoe geleid dat nu projecten tot ontwikkeling komen 
als het brakwaternatuurgebied Spijksterpolder. Dit voormalig landbouwgebied wordt 
ingericht als bedrijfsterrein ten zuidoosten van de Eemshaven. Door afstemming binnen 
de Coalitie Wadden Natuurlijk en de daaropvolgende acties van de NMG wordt sinds 
de zomer van 2013 in dit gebied gewerkt aan een bedrijfsterrein met grote meerwaarde 
voor de natuur. Dit wordt uitgevoerd samen met Groningen Seaports, gemeente 
Eemsmond, het waterschap Hunze & Aa’s en de natuurorganisaties. 
 
Netwerk Milieu 
 
De door ons gepleegde inzet gebeurt altijd namens onze achterban. Het is daarom 
noodzakelijk dat intensief gecommuniceerd wordt met de aangesloten organisaties en 
dat de beschikbare kennis van de ontwikkelingen in het gebied ook wordt gedeeld. De 
NMG wil faciliteren dat vertegenwoordigers van onze aangesloten organisaties, 
betrokken burgers en deskundigen met elkaar kunnen discussiëren over de 
ontwikkelingen in de Eemsdelta en waar nodig mandaat kan worden verkregen voor het 
maken van afspraken. De wijze waarop dit tot stand moet komen is via het platform 
Netwerk Milieu. 
 
Het Netwerk Milieu bestaat uit vertegenwoordigers van onze aangesloten organisaties, 
deskundigen en betrokken Groningers, die zich willen inzetten voor de milieukwaliteit in 
onze provincie. Via het Netwerk kunnen we onze achterban informeren over actuele 
ontwikkelingen, gezamenlijk kennis opbouwen, standpunten vaststellen en onze lokale 
groepen activeren om zelf op te komen voor hun belangen. 
 
Dit Netwerk is in 2012 gestart en sindsdien wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd 
om geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen dit werkveld. 
Daarnaast organiseren we 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst over een actueel thema. 
Zo heeft in het voorjaar van 2014 een bijeenkomst over het gebiedsspecifieke 
milieubeleid voor de regio Eemsdelta plaatsgevonden. Aanleiding vormde de vraag van 
de Provincie aan SBE, Groningen Seaports en de NMG om dit beleid vorm te geven 
(zie ook Ontwikkeling Milieubeleid Eemsdelta). 
 
Binnen het beleidsveld Duurzame Bedrijvigheid is in 2014 intensief contact geweest 
met diverse belangenorganisaties in de Eemsdelta-regio over ontwikkelingen die 
schadelijk zijn voor milieu en leefomgeving: onder andere met Klankbordgroep Milieu 
Borgsweer en Stichting Laagfrequent Geluid. 
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5. Communicatie en Netwerken 
  
Netwerkversterking en -ondersteuning  
 
Op verschillende terreinen heeft de NMG de samenwerking met overheden, bedrijven, 
kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties versterkt en/of uitgebreid. Zo 
werkten we nauw samen met de landelijke natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, 
Milieudefensie, Natuur & Milieu en het WNF, bij de onderhandelingen over het nationaal 
Energieakkoord. Nu het akkoord is ondertekend, blijven we elkaar opzoeken voor de 
verdere uitwerking ervan en om de voortgang te bewaken. Ook blijven we deelnemen 
aan overleggen in noordelijk verband zoals voor Switch (de noordelijke uitwerking van 
het Energieakkoord), EnergyValley en grensoverstijgende netwerken zoals rond de 
Eems-Dollard. 
 
Provinciaal blijft het aantal organisaties dat actief is op het gebied van lokale duurzame 
energie groeien. We hechten er veel belang aan om vanuit het Servicepunt dit netwerk 
te coördineren en met deze partijen zoveel mogelijk samen op te pakken. Zo werken 
we samen met Groninger Dorpen, Provincie Groningen, Groninger gemeenten, de 
Groninger Energie Koepel en Zonnepanelendelen BV om lokale energie-initiatieven nog 
beter van dienst te kunnen zijn. Ook op het werkveld Groene Ruimte blijven we actief 
de samenwerking zoeken met de natuur- en landschapsorganisaties. Met hen 
organiseerden we onder andere Gronings Groen 2014 voor onze gezamenlijke actieve 
achterban. Hierover meer onder Aangesloten organisaties. 
 
De inhoudelijke activiteiten van de Netwerken Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn bij de 
relevante beleidsterreinen besproken. We hebben in 2014 verder gewerkt aan het 
versterken van onze themanetwerken. Ieder Netwerk kent een kerngroep met 
aangesloten organisaties en deskundigen die mee gaan discussiëren over standpunten 
en visies van de NMG. Daarnaast kent ieder Netwerk een bredere groep van 
geïnteresseerden die we op de hoogte houden via een Netwerknieuwsbrief en 
uitnodigen voor themabijeenkomsten. Zodra een concreet onderwerp naar voren komt, 
zoals de provinciale Omgevingsvisie of de aardbevingen, organiseren we een meer 
select groepje als klankbord om snel mee af te kunnen stemmen. 
 
Aangesloten Organisaties 
 
De NMG wil de band met de ruim 50 aangesloten organisaties versterken en meer 
structureren. We hebben met diverse organisaties, waarmee het contact in de loop van 
de jaren wat minder was, rond de tafel gezeten om te bespreken waar op dit moment 
de behoefte in ondersteuning en samenwerking ligt. 
 
In 2014 heeft één organisaties zich afgemeld: Kerngroep Milieuzaken Hoogezand-
Sappemeer is opgehouden te bestaan. Drie organisaties hebben zich aangesloten bij 
de NMG: 
 

- Milieudefensie afdeling Zuid-Oost Groningen 
- Stichting Laagfrequent Geluid 
- Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren Velt afdeling Groningen e.o. 

 
Samen met Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger 
Landschap, Staatsbosbeheer en IVN hebben we Gronings Groen 2014 georganiseerd 
voor achterbanorganisaties en actieve leden en vrijwilligers in ons werkveld. Gronings 
Groen is een terugkerend evenement dat door een van de organisaties wordt 
georganiseerd. De dag is georganiseerd om de actieve achterban bijeen te brengen en 
onze band met hen te versterken. Gronings Groen 2014 is bezocht door zo’n 250 
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vrijwilligers uit onze achterban. Net als voorgaande editie waren de reacties van de 
deelnemers positief om op deze manier gelijkgezinden te treffen. 
 
Inzet Mediamix 
   
Krantenartikelen, (radio- en televisie)interviews en opiniestukken  
Ook in 2014 was de NMG frequent te vinden in de krant. Met onze projecten, groot en 
klein, onze beleidssuccessen en samenwerkingsverbanden, haalden we opnieuw 
wekelijks de kranten en werkten zo opnieuw aan onze bekendheid onder inwoners van 
de provincie. 
  
Nieuwsbrieven 
De stijgende lijn van aanmeldingen voor onze diverse nieuwsbrieven zette verder door. 
Door ons nieuwe relatiebeheersysteem is nazorg bij evenementen veel eenvoudiger en 
weten we onze achterban en geïnteresseerden in ons werk beter vast te houden en te 
interesseren voor onze nieuwsbrieven. De themanieuwsbrieven zijn ontwikkeld en 
inmiddels worden met succes themanieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast natuurlijk ook 
de algemene nieuwsbrief voor een breed geïnteresseerd publiek.  
 
Twitter 
Het gebruik van Twitter is inmiddels stevig verankerd in ons werk. Tijdens congressen 
en symposia wordt steeds vaker gebruikgemaakt van hashtags live tweetverslagen. We 
hebben inmiddels 750 volgers. 
 
Facebook 
De Facebookcommunity voor Groene Stadjers onder de noemer Eetbare Stad kent 
inmiddels ruim 500 volgers, 200 meer dan een jaar geleden. Voor deze doelgroep is 
Facebook een erg succesvol medium gebleken, aanvullend op de nieuwsbrief.  Er wordt 
een jonger en ander publiek mee bereikt, er is dialoog met geïnteresseerden, die zelf 
ook oproepjes, berichten en foto’s plaatsen. Evenementen als lezingen en 
bijeenkomsten worden beter bezocht, door de bekendheid die Facebook genereert.  
 
Website 
Op 1 januari 2014 is de nieuwe website live gegaan. De oude website voldeed niet meer 
aan de eisen van de huidige internetgebruiker. De nieuwe website is compacter, kent 
meer integratie met sociale media en zet meer aan tot betrokkenheid bij ons werk, door 
handige buttons en een betere navigatie. Dit is goed terug te zien in de statistieken van 
de website: meer bezoekers, die beter vonden wat ze zochten en langer op de website 
bleven. 

  



 

31 Evaluatief Jaarverslag 2014  

6. Algemeen 
 
6.1 Toetsing aan Werkplan 2014 
 
Projectontwikkeling en -begeleiding  
 
In 2014 hebben we een kleine 20% meer uren gerealiseerd dan in het Werkplan was 
opgenomen. Behoudens enkele kleine verschillen hebben we alle geplande producten 
geleverd. Met name het gaswinningsdossier was veroorzaker van de toename van onze 
uren. Financieel zijn we weer op de goede weg doordat we het positieve resultaat van 
2014 toe kunnen voegen aan onze continuïteitsreserve en we hierdoor dicht bij de 
gewenste 20% reserve komen die we noodzakelijk achten om toekomstige onvoorziene 
tegenvallers op te kunnen vangen. De toename van het aantal gerealiseerde uren is 
des te opvallender omdat aan het einde van het jaar twee medewerkers ons hebben 
verlaten. Dit gat is door extra inzet van de organisatie opgevangen. 
 
Juridische ondersteuning  
 
Ook in 2014 zijn uren gereserveerd uit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
voor juridische ondersteuning. Dit om zeker te kunnen stellen dat geen enkele juridische 
ondersteuning wordt geboden vanuit de provinciale budgetsubsidie. Deze uren zijn 
onder meer besteed aan een reeds lang lopende procedure tegen de komst van een 
nieuwe varkensstal in de gemeente Eemsmond, de gezamenlijke procedure tegen de 
RWE-centrale, en een procedure omdat de gemeente Delfzijl in het bestemmingsplan 
buitengebied geen beperkingen oplegde aan de stikstofuitstoot. 
 
In nauwe samenwerking met de Groninger Bodembeweging, Milieudefensie Zuid-Oost 
Groningen en de Waddenvereniging heeft de NMG een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerp-gaswinningsbesluit van minister Kamp. Er wordt zoveel gas gewonnen dat 
verdere aardbevingen niet uit kunnen blijven. Het gebied wordt onveilig, onleefbaar, 
maar er zijn ook grote risico’s voor natuur en milieu. Het is niet duidelijk of de industrie 
in de Eemshaven en Delfzijl aardbevingsbestendig zijn en of de dijken bestand zijn 
tegen aardbevingen. Als een mestsilo scheurt, kan dat tot grote vissterfte leiden. 
 
Daarnaast zijn de uren vooral ingezet bij het beantwoorden van vragen van aangesloten 
organisaties. Daarbij gaat het onder meer om vleermuizen en megastallen. 
Vanzelfsprekend zijn de uren juridische ondersteuning en de reservering voor juridische 
kosten bekostigd vanuit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 
 
6.2 Toetsing aan Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen streeft naar een verhouding tussen meerjarige 
subsidies en projectsubsidies van 2:1, omdat een te grote afhankelijkheid van 
incidentele subsidies ten koste kan gaan van de stabiliteit van de organisatie. Evenals 
in 2013 lag het aandeel projectsubsidies in 2014 met 52% structureel hoger dan de 
gewenste verhouding. Binnen dat streven is het verheugend te constateren dat we meer 
dan de (in het Werkplan) geplande activiteiten hebben uitgevoerd en in staat zijn 
gebleken een aantal actuele thema´s op te pakken. 
 
Wederom is het aantal juridische activiteiten op het totaal aan activiteiten gering. De 
doelstelling is dat de NMG door een vroege en positieve betrokkenheid bij 
beleidsprocessen minder juridische activiteiten zal hoeven te ontplooien om de 
belangen van natuur, landschap en milieu in het provinciaal beleid te waarborgen. Het 
aandeel juridische activiteiten als percentage van het totaal ligt ongeveer op hetzelfde 
niveau als in 2013. 
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7. Ontwikkeling organisatie  
 
7.1 Personeel 
 
Samenstelling personeelsbestand 
 
Per 31 december 2014 waren in totaal 9 personen in verschillende dienstverbanden 
werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG): 

 
dienst- aantal vrouwen mannen totaal aantal gemiddelde 
verband personen   fte's fte / persoon 

vast 8 4 4 5,96 0,75 
tijdelijk 1 1 0 0,84 0,84 

totaal 9 5 4 6,81 0,76 

 
 

 
 
De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zag er per 31 december 2014 als volgt 
uit: 

 
leeftijdsopbouw vrouwen mannen totaal 

21 t/m 30 jaar 2 0 2 
31 t/m 40 jaar 3 0 3 
41 t/m 50 jaar 0 1 1 
51 t/m 60 jaar 0 2 2 
61 t/m 65 jaar 0 1 1 

gemiddelde leeftijd 33 54,5 42,6 
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Uit de vergelijking van bovenstaande gegevens met die van het voorgaande jaar blijkt 
dat het aantal medewerkers met vijf is gedaald en dat de gemiddelde leeftijd ruim 2 jaar 
hoger is. 
 
 

 
 
Het aantal dienstverbanden voor onbepaalde tijd daalde van 13 naar 8 en het aantal 
medewerkers met een tijdelijk dienstverband bleef stabiel op 1.  

 
Ziekteverzuim 
 
De organisatie had in 2014 met 3,2% een lager verzuim dan in 2013 (4,6%)  
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 7.2 Financiën 
 
Financieringsopbouw 
 
Het aantal subsidiegevers dat op basis van een meerjarenafspraak jaarlijks een bedrag 
aan de NMG ter beschikking stelt, bleef ook in 2014 gelijk: 6. De Provinciale 
Budgetsubsidie daalde met € 6.894. Het basisbudget van de Gemeente Groningen 
bleef gelijk, evenals het vrij besteedbare bedrag van de Nationale Postcode Loterij. De 
basisbijdrage van Het Groninger Landschap steeg, die van Natuurmonumenten en  
Staatsbosbeheer daalden. 
 

Per saldo nam het meerjarige subsidiebedrag af met € 11.369  ten opzichte van 2013. 
Het meerjarige subsidiebudget was in 2014 (en ter vergelijking in de jaren 2008 t/m 
2013) als volgt opgebouwd: 
 

 

 
Het meerjarige budget werd in 2014 aangevuld met een groot aantal projectsubsidies. In 
totaal werd voor € 492.887 aan projectsubsidies besteed. Subsidiebronnen waren onder 
meer: De Natuur en Milieufederaties (NMF), Provincie Groningen, Gemeente Groningen, 
Energy Valley Topclub, Nuon, Groninger Dorpen, Rabobank, ANWB en terrein 
beherende organisaties. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Provincie 276400 295500 299600 304100 238000 241522 234628 

Gemeente 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 

NPL 136259 140700 123000 120000 120000 118000 118000 

Natuurmon. 14000 15405 15750 12500 13790 13790 10000 

SBB 10000 10815 11000 11000 12066 12066 10000 

HGL 6000 6555 6700 6700 8619 8619 10000 

Totaal 455159 481475 468550 466800 404975 406497 395128 
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In de jaren 2008 t/m 2014 werden de volgende projectbudgetten besteed: 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Projectsubsidie 
NMF 

94.573 80.454 58.800 77.706 38.975 59.664 17.036 

Projectsubsidie 
overheden 

161.190 119.243 175.961 396.028 321.406 236.046 339.644 

Projectsubsidie 
overig 

7.660 20.400 140.278 43.657 56.408 95.631 136.207 

Totaal 263.423 220.097 375.039 517.391 416.789 391.341 492.887 

 
De verdeling tussen meerjarige subsidies enerzijds en projectsubsidies anderzijds ziet 
er over de jaren 2008 t/m 2014 als volgt uit: 

In de loop der jaren heeft de NMG getracht om haar financiële basis te verbreden. 
Onderstaande grafiek toont in een oogopslag hoe het aandeel overige subsidies zich 
de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld in verhouding tot de Provinciale Budgetsubsidie: 
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Juridische ondersteuning 
 
Naast € 23.640 voor personeelskosten (240 uur à € 98,5) is € 3.415,28 besteed aan 
juridische ondersteuning. Per saldo is in 2014 derhalve € 27.055,28 uitgegeven aan 
juridische ondersteuning. Dit bedrag werd gedekt door het geld dat de NMG ontving 
van de Nationale Postcode Loterij. 
 
Financiële afsluiting van het jaar 
 
In 2014 werd voor de twaalfde keer de jaarrekening opgesteld conform de eisen van 
het CBF. De Balans, de Staat van Baten en Lasten, en de Grondslagen uit de 
jaarrekening 2014 zijn in dit hoofdstuk integraal opgenomen (zie § 7.5, § 7.6 en § 7.7). 
Tevens is een controleverklaring opgenomen met betrekking tot de juistheid van de 
financiële gegevens in dit evaluatieve jaarverslag (bijlage 3). 
Voor een toelichting op de bedragen in de Balans en de Staat van Baten en Lasten 
verwijzen we naar de jaarrekening 2014 van de NMG. 
De in 2014 gerealiseerde baten en lasten wijken soms enigszins af van de begroting. 
Dit komt doordat zich na de laatste begrotingswijziging altijd nog weer nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, met name op het terrein van de projectsubsidies. 
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 41.000. Dit resultaat is 
toegevoegd aan de reserves. 
 
Eigen vermogen 
 
In vergelijking met 31 december 2013 is het vrij besteedbare vermogen dat is 
vastgelegd in de Continuïteitsreserve gestegen met ruim € 41.000. Door het Bestuur is 
in het verleden bepaald dat de NMG streeft naar een reserve van ± 20% van de 
jaarinkomsten. Deze dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers en als 
achtergronddekking bij risicovolle beslissingen. Bij het huidig jaarinkomen van 
€ 891.500 komt het gewenste 20%-niveau neer op een bedrag van € 178.300; met een 
Continuïteitsreserve van € ruim 105.000 komt dit niveau vergeleken met 2013 een stap 
dichterbij. 
 
De NMG kent geen beleggingsbeleid. Het eigen vermogen is ondergebracht op een 
spaarrekening waaraan geen vermogensrisico’s zijn verbonden. 
 
Vooruitblik 2015 en verder 
 
In het Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012-2015 heeft de NMG zich nog 
nadrukkelijker gericht op haar rol als spreekbuis van natuur-, landschaps-, en 
milieuorganisaties in de provincie Groningen dan voorheen. In verband daarmee zijn 
investeringen gepland in  communicatie en netwerken, met als doel het activeren en 
vernieuwen van het omvangrijke netwerk van de NMG. Ook is er veel aandacht voorzien 
voor het verbeteren van de impact van activiteiten van de NMG.  
 
De hoogte van de structurele (meerjarige) subsidies en de verhouding tussen 
structurele subsidies en projectsubsidies is en blijft een punt van voortdurende zorg. 
Het voorjaar van 2015 gebruiken we om een nieuw Meerjarenbeleidsplan op te stellen. 
In dit plan kijken we naar de doelstellingen die door de nieuwe provinciale coalitie zijn 
geformuleerd en hoe wij onze rol daarin zien. We gaan de komende jaren meer inzetten 
op duurzaamheid en energietransitie en op het verder uitbouwen van onze 
netwerkfunctie. Hierin gaan we heldere keuzes maken over onze inzet en gaan deze 
zo effectief mogelijk inzetten. Wij geloven erin dat wij het verschil kunnen maken als het 
gaat over het betrekken van burgers en achterban bij duurzaamheidsvraagstukken door 
vroegtijdig in het proces mee te denken aan oplossingen. 
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De dynamiek in onze (Groninger) samenleving neemt toe en met name het 
aardgasdossier heeft invloed op de wijze waarop wij onze taak gaan invullen. Dat vraagt 
flexibiliteit en snel kunnen inspelen op actuele thema’s. Het nieuwe Meerjaren-
beleidsplan zal dan ook meer op hoofdlijnen en richtinggevend worden geschreven in 
vergelijking tot het huidige plan. 
 
7.3 Interne organisatie 
 
Gedurende 2014 is opnieuw veel energie gestoken in het vergroten van de 
betrokkenheid van aangesloten organisaties door het organiseren van 
discussienetwerken. Dat is succesvol geweest. Het Netwerk RO en Netwerk Milieu zijn 
diverse keren bijeengeweest en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de 
standpuntbepaling op deze beleidsterreinen. Ook zijn voor beide netwerken regelmatig 
nieuwsbrieven gemaakt om de informatievoorziening te verbeteren.  
 
Het CBF toetst elke drie jaar uitgebreid of een organisatie nog aan alle vereisten voor 
het CBF-Keur voldoet. De NMG is in 2012 uitgebreid getoetst door het CBF, voldeed 
aan alle vereisten en is derhalve ook in 2014 Keurmerkhouder.  
 
De organisatie heeft, ondanks interne wijzigingen en het vertrek van medewerkers, het 
overgrote deel van de toegezegde taken uit weten te voeren en ook nog eens kunnen 
schakelen naar actualiteiten zoals de instelling van de Dialoogtafel. Wederom zijn er 
royaal meer projecturen gerealiseerd dan gepland. 
 
7.4 Vrijwilligersbeleid 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) waardeert de inzet en betrokkenheid 
van vrijwilligers. Naast de aangesloten organisaties zijn in Groningen veel andere 
vrijwilligers en organisaties actief op het gebied van natuur en milieu. Ook met hen werkt 
de NMG samen. Het gaat hier bijvoorbeeld om vertegenwoordigers in 
landinrichtingscommissies, groene waterschapsbestuurders, niet-aangesloten natuur- 
en milieuorganisaties, tijdelijke one-issuegroepen, en individuele burgers en 
bestuurders. De NMG zet zich in om ook dit netwerk te ondersteunen en uit te breiden. 
 
Daarnaast maakt de NMG voor werkzaamheden op kantoor op ad-hocbasis incidenteel 
gebruik van vrijwilligers die daarvoor een vrijwilligersvergoeding en/of onkosten-
vergoeding krijgen. Deze vrijwilligers werken onder begeleiding van een vaste 
begeleider en vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering die voor alle 
kantoormedewerkers geldt. Ook biedt de NMG sinds 2012 incidenteel werkervarings-
plaatsen aan. 
 
De NMG streeft ernaar de betrokkenheid van vrijwilligers in stand te houden en waar 
mogelijk te vergroten met inachtneming van het vastgestelde beleid en op voorwaarde 
dat de onafhankelijke positie van de NMG gewaarborgd blijft. 
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7.5 Balans per 31 december 2014 
 
 

 
 
  

Activa Ref. 31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.5.1

in het kader van de doelstelling 3.883 2.542

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.5.2

Debiteuren 500.778 441.272

Overige vorderingen en overlopende activa 12.198 38.866

512.976 480.138

Liquide middelen 2.5.3 172.507 117.892

689.366 600.572

Passiva Ref. 31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

Reserves en fondsen 2.5.4

Reserves

Continuïteitsreserve 105.313 63.832

Bestemmingsreserves 33.485 33.485

Overige reserves 0 0

138.798 97.317

Kortlopende schulden 2.5.5

Crediteuren 39.895 19.064

Nog te besteden subsidies 388.976 392.191

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen en pensioenen 18.442 29.933

Overige schulden en overlopende passiva 103.255 62.068

550.568 503.256

689.366 600.573
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7.6 Staat van baten en lasten over 2014 

 

 
 

1) De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze 
kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling 
Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de 
Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en 
administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting lastenverdeling, 
maar worden in de staat van baten en lasten volledig toegerekend aan de 
doelstellingen.    

2) De gerealiseerde uren worden, per thema, nader toegelicht in bijlage 1. 
 
  

Ref. Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

€ € €

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving 0 0 0

Baten uit acties van derden 2.7.1 181.462 172.328 239.607

Subsidies van overheden 2.7.2 586.772 505.678 490.068

Overige baten 2.7.3 123.122 216.451 82.830

Totaal baten 891.357 894.457 812.506

Lasten: 2)

Besteed aan doelstellingen 2.7.4

Groene ruimte 350.718 376.782 384.887

Klimaat en energie 187.167 218.879 274.704

Duurzame bedrijvigheid 176.060 146.270 81.464

Communicatie en netwerken 135.931 123.472 163.226

849.876 865.404 904.280

Werving baten 0 0 0

Kosten beheer en administratie 1)
0 0 0

Totaal lasten 849.876 865.404 904.280

Resultaat 41.481 29.053 -91.774

Voorgestelde bestemming van het resultaat:

Continuïteitsreserve 41.481 29.053 -60.044

Bestemmingsreserves 0 -26.515

Overige reserves 0 0 -5.215

41.481 29.053 -91.774
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7.7  Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling 
van het resultaat  

  

Algemeen  

  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 650 Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen.  
  

Vergelijking met voorgaand jaar    
  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva   

  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 
waarde, tenzij in de toelichting op de betreffende balanspost anders is vermeld.  
  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de 
doelstelling.  
  

Vorderingen  

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.  
  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar toegerekende 
baten en de bestedingen over het jaar.  
  

Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslag jaar zijn in acht genomen, 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
Projectgelden betreffende nog niet afgeronde projecten, die aan het eind van het 
verslagjaar niet zijn besteed, worden opgenomen op de balans.  
  

Pensioenen         
De Natuur en Milieufederatie Groningen is sinds 1 januari 2007 aangesloten bij de 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. De Natuur en Milieufederatie 
Groningen heeft - mits de verschuldigde premies tijdig en volledig worden voldaan - 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een te lage 
dekkingsgraad bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. Met betrekking tot de pensioenregeling zijn 
derhalve alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. 
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7.8 Overige gegevens 
 
 
Statutaire naam:  Stichting Natuur en Milieufederatie 
    Groningen 
Vestigingsplaats:  Groningen 
Rechtsvorm:    Stichting 
Doelstelling:  De stichting heeft tot doel het bevorderen van het 

behoud, het herstel en het optimaal beheer van natuur, 
milieu en landschap, met name in de provincie 
Groningen. 

Directie:   Velde, dhr. S.J. van der 
Bestuur:   Klijnsma, dhr. J.P.T. – voorzitter 
(per 31-12-2014)   Grol, dhr. C.J. – penningmeester 
   Bekker, mw. R.M. – secretaris 
   Debets, dhr. F.L. – bestuurslid 
   vacant – bestuurslid 
 
Rooster van aftreden Bestuur:       

   Toetreding  Aftreding 
Grol, dhr. C.J.    19-11-1997  april 2018 
Bekker, mw. R.M.   06-04-2010  april 2018 
Klijnsma, dhr. J.P.T.   19-10-2010  april 2018 
Debets, dhr. F.L.   25-01-2012  januari 2016 
 
 
Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht per 31-12-2014: 
          
     Toetreding  Aftreding 
Bügel, dhr. M.G.B.   19-10-2010  september 2018 
Duin, mw. E.A. van   18-09-2014  september 2018 
Helmer, dhr. L.F.M.   14-05-2014  mei 2018 
Janssen, mw. T.R.   19-10-2010  september 2018 
Langbroek, dhr. A.J.M.   19-10-2010  september 2018 
Stubbe-Heeres, mw. M.A.H.  19-01-2012  januari 2016 
Teerling, dhr. L.    18-09-2014  september 2018 
Wams, dhr. L.    14-05-2014  mei 2018 
IJpenberg, dhr. A.D.   14-05-2014  mei 2018 
 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen kent een Raad van Toezicht (RvT), een 
Bestuur en een directeur. De leden van de RvT worden door de RvT zelf benoemd, op 
voordracht van de aangesloten organisaties, voor een periode van vier jaar. De RvT 
heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang 
van zaken in de stichting. De RvT vergadert elk half jaar minimaal één keer (in 2014 
twee keer). 
De leden van het Bestuur worden benoemd door de RvT, op voordracht van het 
Bestuur, voor een periode van vier jaar. Aan het Bestuur komen alle bevoegdheden toe 
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De drie 
hoofdtaken van het Bestuur zijn: standpuntbepaling, genereren van samenwerking met 
de aangesloten organisaties en de eindverantwoordelijkheid voor de interne 
organisatie.  
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Het Bestuur vergadert periodiek (in 2014 negen keer). De directeur wordt benoemd 
door het Bestuur. De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur voor alle taken 
die in het directiestatuut aan hem zijn gedelegeerd.  
 
Relevante nevenfuncties: 
 
Raad van Toezicht (tussen haakjes de voordragende organisatie) 
   
Bügel, dhr. M.G.B. (Stichting Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o.) 

- bestuurslid St. Natuur en Landschap gemeente Eemsmond e.o. 
- bestuurslid St. Nicolaaskerk Oldenzijl 

 
Duin, mw. E.A. van (Erfgoedvereniging Heemschut Groningen) 

- adviseur cultureel erfgoed St. Libau 
- voorzitter provinciale commissie Hemschut Groningen 
- bestuurslid Erfgoedvereniging Heemschut 
- lid Erfgoedcommissie gemeente Hof van Twente 

 
Helmer, dhr. L. (Vereniging Zuivere Energie) 

- bestuurslid Vereniging Zuivere Energie 
- lid Groninger Bodem Beweging 
- lid coöperatieve vereniging De Windvogel 

 
Janssen, mw. T.R. (Milieudefensie afdeling Groningen)   

- voorzitter Milieudefensie afdeling Groningen 
- lid Burgeralliantie Leefmilieu Nijmegen 
- lid VVM (Vereniging van Milieuprofessionals)   

 
Langbroek, dhr. A.J.M. (ClubOldambtsterGroen)    

- voorzitter Club Oldambtster Groen 
- voorzitter wijkplatform Parkwijk-Kloostervallei (Winschoten) 
- secretaris bestuur KNNV afdeling Oost-Groningen 
- secretaris bestuur GroenLinks Oldambt 

  
Stubbe-Heeres, mw. M.A.H. (IVN afdeling Bellingwedde)  

- geen 
 
Teerling, dhr. L. (Stichting Landschap Oldambt)   

- lid werkgroep Stichting Landschap Oldambt 
- penningmeester Bewonersvereniging Het Riet Blauwestad 
- lid Commissie voor de Wetgeving van de Independent Order of Odd Fellows 

 
Wams, dhr. L 

- voorzitter Klankbordgroep Milieu Borgsweer 
 
IJpenberg, dhr. A.D. (Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier) 

- lid Raad van Bestuur St. Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier 
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Bestuur 
  
Bekker, mw. R.M.     

- voorzitter St. Ecological Restoration Advice 
 

Debets, dhr. F.L.    
- eigenaar adviesbureau Debets BV 
- bestuurslid stichting Katholieke 

Onderwijs Centrale (KOC) Groningen 
- voorzitter stichting IKN te Ede 
- bestuurslid stichting European 

Biochar Foundation 
 
Grol, dhr. C.J.    
geen     
 
Klijnsma, dhr. J.P.T.   
geen 
 
 
Directie 
 
Velde, dhr. S.J. van der    
geen 
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Bijlage 1: Overzicht projecten en urenrealisatie 2014 
 

 
 

Bijlage C: Urenrealisatie projecten 2014

Aantal uren per financier in 2014

Projectcode Projectnaam Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie

Groene ruimte

51001 Extern overleg 75,0 115,0 75,0 115,0

51002 Actualiteiten 150,0 198,0 150,0 198,0

51005 Netwerk RO 80,0 100,0 50,0 50,0 130,0 150,0

51010 Provinciaal RO-beleid 150,0 150,0 191,0 239,0 341,0 389,0

51012 Natuur- en Landschapsbeleid 105,0 220,0 114,0 134,0 219,0 354,0

51019 Valuta voor Veen 335,0 441,0 335,0 441,0

51053 Westerwoldse Aa, de ontbrekende schakels 92,0 111,5 92,0 111,5

51059 Beeldschoon water 0,0 4,7 198,0 90,3 198,0 95,0

51084 Projectenportfolio Omgevingswet 23,0 21,0 23,0 21,0

51090 Eems-Dollard, Natuurlijk! 210,0 140,0 210,0 140,0

52010 Milieubeleid Gemeente Groningen 67,0 39,0 126,0 126,0 193,0 165,0

52008-3 Vier de Tuin 4,0 4,0 4,0 4,0

52008-5 Eetbare Stad 2014 50,0 57,0 150,0 150,0 200,0 207,0

52008-6 Verkiezing mooiste boom 50,0 53,0 130,0 130,0 180,0 183,0

52008-7 Tuinfestijn 15,0 48,0 100,0 100,0 115,0 148,0

52008-8 Groningen zoemt in de provincie 100,0 92,0 100,0 92,0

52095 Groninger Verdienmodel 122,0 199,0 122,0 199,0

52095-1 Groninger Verdienmodel fase 2 16,0 16,0 64,0 29,0 80,0 45,0

52096 Ontwerpwedstrijd stallen 32,3 11,0 68,0 0,0 100,3 11,0

560,0 783,0 307,3 303,7 2.000,0 1.981,8 2.867,3 3.068,5

TotaalOverigeNMFProvincie
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Bijlage 1: Overzicht projecten en urenrealisatie 2014 (vervolg) 
 

 
 
  

Aantal uren per financier in 2014

Projectcode Projectnaam Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie

Klimaat en energie

53001 Extern overleg 55,0 46,0 55,0 46,0

53002 Actualiteiten 75,0 102,0 75,0 102,0

53005 Beleid Klimaat & Energie 50,0 53,0 50,0 53,0

53006 Netwerk Energie 75,0 106,5 75,0 106,5

Energy Academy 0,0 4,0 0,0 4,0

53034 Servicepunt Lokale Energie 600,0 584,0 600,0 584,0

53038-1 Clean Campagne II 76,0 76,0 178,0 314,5 254,0 390,5

53038-2 Energiestrijd zorghuizen 0,0 26,0 0,0 26,0

53085 Directie Klimaat & Energie 60,0 91,0 60,0 91,0

53087 uitwerking SER-akkoord 23,0 126,0 23,0 126,0

255,0 311,5 159,0 319,0 778,0 898,5 1.192,0 1.529,0

Duurzame bedrijvigheid

53073 Duurzame Dorpenverkiezing 36,0 36,0 107,5 135,0 143,5 171,0

54001 Extern overleg 50,0 60,0 50,0 60,0

54003 Coördinatie Eemshaven 50,0 28,0 150,0 150,0 200,0 178,0

54999 Actualiteiten 50,0 28,0 50,0 28,0

54005 Netwerk Milieukwaliteit 100,0 67,0 100,0 67,0

54016 Economie & Ecologie in Balans 50,0 92,0 137,0 137,0 187,0 229,0

54020 Milieubeleid Eemsdelta 157,0 157,0 157,0 157,0

Aardbevingsdossier 400,0 759,0 400,0 759,0

650,0 942,0 86,0 128,0 551,5 579,0 1.287,5 1.649,0

Provincie NMF Overige Totaal
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Bijlage 1: Overzicht projecten en urenrealisatie 2014 (vervolg) 
 

 
 
 
 
 
 

Aantal uren per financier in 2014

Projectcode Projectnaam Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie Werkplan Realisatie

Communicatie en netwerken

55020 Netwerkversterking en ondersteuning 80,0 130,5 80,0 130,5

55010 Communicatie algemeen 279,0 360,0 279,0 360,0

55011 Nieuwsbrief, Website, Sociale Media 180,0 224,5 180,0 224,5

55050-1/2 Nieuwe Binding 50,0 43,0 50,0 30,0 100,0 73,0

55050-3 Nieuwe Binding/Nacht van de Nacht 45,0 52,0 45,0 0,0 90,0 52,0

56003 Projectontwikkeling en begeleiding 380,0 592,0 380,0 592,0

56004 Juridische ondersteuning 150,0 240,0 150,0 240,0

919,0 1.307,0 245,0 335,0 95,0 30,0 1.259,0 1.672,0

Totaal 2.384,0 3.343,5 797,3 1.085,7 3.424,5 3.489,3 6.605,8 7.918,5

Provincie NMF Overige Totaal
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Bijlage 2: Verantwoordingsverklaring 2014 Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen 

Verantwoordingsverklaring 2014 Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen 
 

 
De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft tot doel het bevorderen, het behoud, 
het herstel en het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in de provincie 
Groningen. 
 
Het Bestuur van de NMG onderschrijft de volgende principes: 
 
1. Binnen de NMG wordt de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 

het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het 
‘besturen’ en van de dagelijkse leiding over de organisatie.  

 
2. De NMG dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en 

doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  
 
3. De NMG streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 
 
In deze verantwoordingsverklaring wordt beschreven op welke manier de NMG in 2012 invulling 
gaf aan deze principes. 
 
 
Ad 1. Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 
 
Bij de NMG is de vaststelling en uitvoering van het beleid gescheiden van het toezicht op de 
organisatie en haar resultaten. Deze scheiding is geregeld in de statuten van 9 november 2010 
waarin is vastgelegd dat de NMG naast een Bestuur (uitvoering) een Raad van Toezicht (RvT; 
toezichthouder) heeft. Mede doordat de leden van de RvT verbonden moeten zijn aan een van de 
deelnemende organisaties, zijn de banden met de deelnemende organisaties gewaarborgd. 
 
Het Bestuur heeft voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse leiding mandaat verleend aan 
de directeur, wiens taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiestatuut van 19 maart 
2013.  
 
Over de onderlinge taakverdeling binnen het Bestuur zijn afspraken vastgelegd in de verslagen 
van de bestuursvergaderingen d.d. 13-07-1999 en 24-08-1999. Bij latere wijzigingen van de 
bestuurssamenstelling zijn bestuursleden aangezocht op basis van specifieke deskundigheden. 
Bestuursleden zijn in beginsel onafhankelijk van de aangesloten organisaties van de NMG. Het 
Bestuur van de NMG is beleidsbepalend. Daar wordt formeel invulling aan gegeven door de 
vaststelling van een strategisch (meerjaren)beleidsplan dat vier jaar beloopt en het vaststellen van 
een jaarlijks werkplan. Het Bestuur heeft de jaarrekening 2013 en het evaluatief jaarverslag 2013 
in zijn vergadering van 06-05-2014 vastgesteld. Het werkplan en de begroting 2015 zijn in de 
vergadering van 02-09-2014 vastgesteld. Feitelijk worden beleidskeuzes buiten dat kader echter 
ook aan het Bestuur voorgelegd en ontvangt het Bestuur tevens uitgebreide informatie waarmee 
het in staat is te beoordelen of de beleidsuitvoering en dagelijkse leiding binnen het gestelde 
mandaat plaatsvinden.  
 
De RvT is toezichthouder van het Bestuur. De RvT bestaat volledig uit vertegenwoordigers van 
deelnemende organisaties. De RvT komt minimaal tweemaal per jaar bijeen: in mei voor de 
jaarvergadering waar onder meer het inhoudelijk jaaroverzicht, het evaluatief jaarverslag en de 
jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring moeten worden goedgekeurd (is in 2014 
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gebeurd met de verslaglegging over 2013 in de vergadering van 14-05-2014); en in september 
wanneer onder meer het werkplan en de begroting moeten worden goedgekeurd (is in 2014 
gebeurd met werkplan en begroting 2015 in de vergadering van 18-09-2014). Daarnaast ontvangt 
de RvT de notulen van de bestuursvergaderingen. Op die wijze is de RvT in staat haar 
toezichthoudende functie te vervullen. 
 
Conform de statuten van de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben de bestuursleden van de 
Stichting geen bestuursrelatie met de aangesloten organisaties en wordt er gestreefd naar een 
bestuurssamenstelling die een goede spreiding van expertise over de verschillende beleidsvelden 
(Groene Ruimte, Duurzame Bedrijvigheid, Klimaat & Energie en Communicatie & Netwerken) 
garandeert, als ook de toegang tot politieke en maatschappelijke netwerken op de beleidsvelden. 
Daarnaast is het streven voldoende bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische kennis in het 
Bestuur te verenigen.  
 
Aangesloten organisaties worden actief benaderd om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging 
in de RvT te krijgen. Bij vacatures in de RvT worden alle aangesloten organisaties benaderd om 
kandidaten aan te dragen. Indien er meer kandidaten dan zetels in de RvT zijn, stemmen de 
zittende RvT leden over de invulling van de vacature. Conform de statuten hebben zij daarbij 
rekening te houden met een optimale spreiding van zetels over organisaties die verbonden zijn aan 
een van de beleidsvelden van de NMG (natuurbeschermingsorganisaties, landschapsorganisaties, 
milieuorganisaties, organisaties verbonden aan klimaat- en energieproblematiek). 
 
Het evalueren van het functioneren van de directie van de NMG gebeurt jaarlijks door het Bestuur. 
Dit gebeurt inhoudelijk aan de hand van het evaluatief jaarverslag en organisatorisch aan de hand 
van het directiestatuut, dat in maart 2013 opnieuw is vastgesteld. Het evalueren van het 
functioneren van het Bestuur gebeurt (vanaf 2011) jaarlijks door de RvT. Deze evaluatie gebeurt 
mede aan de hand van het evaluatief jaarverslag, waarmee de leden van de RvT kunnen 
beoordelen in hoeverre de doelstellingen uit het werkplan zijn gehaald. 
 
 
Ad 2. Optimale besteding van de financiële middelen  
 
De NMG heeft in 2010 verder ingezet op verbetering van de projectmatige aanpak van haar 
werkzaamheden, zodat de doelmatigheid en de resultaten goed meetbaar en goed te 
verantwoorden zijn. Inmiddels is de NMG in staat om vooraf aan te geven met welke inzet van 
mensen en middelen welk resultaat kan worden bereikt en om daarover na uitvoering van 
activiteiten gestructureerd verantwoording af te leggen. Alle beleidsmatige en projectmatige 
activiteiten zijn gericht op het realiseren van de doelstelling van de NMG.  
 
Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manieren plaats: 
 

 De directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste 
resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. Het Bestuur 
toetst dit werkplan met de daaraan verbonden begroting en stelt het vast.  

 De financieel medewerker voorziet de directeur en het Bestuur van financiële kwartaal-
rapportages, waarin de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting zichtbaar worden 
gemaakt. 

 De directie informeert het Bestuur over mogelijke overschrijdingen van de begroting of 
verschuivingen van meer dan 10% binnen de hoofdposten op de begroting.  

 Over de voortgang van het werkplan en de afzonderlijke projecten wordt conform de daarover 
gemaakte afspraken aan de partners en subsidieverstrekkers gerapporteerd. 

 De financieel medewerker stelt een jaarrekening op conform de Richtlijn 650 Fonds-wervende 
instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de jaarrekening van een 
goedkeurende accountantsverklaring. De accountant rapporteert rechtstreeks aan de directeur 
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en het Bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. Het Bestuur toetst de jaarrekening en 
stelt deze vast. 

 De directie stelt jaarlijks een evaluatief jaarverslag inclusief urenrealisatie op die overeenstemt 
met de jaarrekening. In het evaluatief jaarverslag wordt  per project en per beleidsterrein het 
volgende vastgelegd: behaalde resultaten, gerealiseerde producten, gerealiseerde uren en 
daaraan verbonden kosten. Het evaluatief jaarverslag bevat ook per project informatie over 
gerealiseerde financiering (subsidies en overige bijdragen). Bij het opstellen van het evaluatief 
jaarverslag wordt de werkwijze van de organisatie geëvalueerd en worden afspraken gemaakt 
over mogelijke verbeteringen van de aanpak in de toekomst. Het Bestuur presenteert het 
evaluatief jaarverslag aan de RvT die deze vervolgens vaststelt. Het evaluatief jaarverslag 
staat op de website en kan worden opgevraagd. 

 De interne projectadministratie krijgt gestalte via projectmappen waarin alle relevante 
praktische informatie van afzonderlijke projecten vastligt. Daaronder moet worden verstaan 
projectplannen, subsidietoekenningen, samenwerkingsovereenkomsten, urenoverzichten, 
verantwoordingen, evaluaties, betalingsbewijzen, accountantsverklaringen, en dergelijke. 
Deze informatie wordt vijf jaar lang bewaard. Verdere administratie vindt plaats door middel 
van een tijdschrijfbestand van gerealiseerde uren per medewerker en werkplantabellen waarin 
activiteiten en gewenste en gerealiseerde resultaten per project en beleidsterrein zijn 
omschreven. Financiële administratie wordt dagelijks verwerkt via een boekhoudprogramma. 
De gecomprimeerde informatie daaruit dient om elk kwartaal een exploitatieoverzicht te 
verstrekken aan het Bestuur. 

 De taken, bevoegdheden en procedures rond de besteding van de financiële middelen zijn 
vastgelegd in het door het Bestuur vastgestelde hoofdstuk Financiën van het 
personeelshandboek. 

 De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. 
Als referentiepunten hanteren we daarbij overheadgemiddelden van vergelijkbare 
goededoelenorganisaties. Voor de komende jaren richt ons beleid zich op handhaving van de 
beheer- en administratiekosten op een niveau van maximaal 35% bij een zich qua omvang en 
productie stabiliserende organisatie. Het aandeel van de kosten voor beheer en administratie 
is in 2014 verder gedaald naar 17,6% (2013: 18,6%).  

 Daarnaast werkt de NMG aan optimalisering van haar effectiviteit door: 
- Structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de andere provinciale 

milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners; 
- Het bevorderen van een organisatiecultuur waarin ambitie, gedrevenheid en 

resultaatgerichtheid leidende principes zijn;  
- Een terughoudend beloningsbeleid waarbij de CAO provincies wordt gevolgd enkel voor 

het primaire salaris en waarbij maximaal schaal 12 wordt gehanteerd (maximaal bruto 
maandsalaris: €5.019,-); 

- Bestuurders en toezichthouders niet te bezoldigen. 
 
Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen ondersteunt mensen en organisaties die zich actief 
inzetten voor hun eigen leefomgeving. Zij vervult de functie van vraagbaak, aanspreekpunt en 
coördinator van lokale activiteiten in de provincie Groningen. Zij beschikt daarvoor over een breed 
netwerk van contacten die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn. 
 
In de bestuursvergadering van 6 juni 2006 heeft het Bestuur een communicatieplan vastgesteld. 
Daarin heeft de NMG verwoord dat zij haar doelstellingen niet alleen kan bereiken. De 
deelnemende organisaties en andere partijen zullen hier hun steentje aan bij moeten dragen. 
Relatiebeheer is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de NMG. Een gedoseerde en 
regelmatige aanlevering van informatie over de verschillende activiteiten van de NMG is een 
belangrijke voorwaarde bij de communicatie naar de diverse doelgroepen.  
 
Primaire doelgroepen waar de NMG zich op richt zijn in willekeurige volgorde: burgers,  
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achterban, gemeenten, Provincie, waterschappen, bedrijven en agrariërs. Bij gemeenten en 
Provincie gaat het zowel om bestuurders (raadsleden en Statenleden) als om ambtenaren.  
 
Naast deze primaire doelgroepen zijn er – in willekeurige volgorde – nog secundaire doelgroepen, 
namelijk: media, landelijk netwerk van natuur- en milieuorganisaties (incl. andere milieufederaties), 
adviesbureaus voor overheid en bedrijfsleven, potentiële subsidiegevers, samenwerkingspartners, 
en andere belangenorganisaties. 

De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de activiteiten van de Natuur en 
Milieufederatie te vergroten. Concrete voorbeelden van de uitvoering van de 
communicatiestrategie zijn: 
 

 De in december 2013 vernieuwde website van de Natuur en Milieufederatie Groningen, 
waarmee op heldere wijze inzicht wordt gegeven in de visie, taken en rollen van de NMG, in 
haar activiteiten en die van collega-organisaties; 

 De digitale nieuwsbrief L!cht op Groen (in 2014 10 uitgaven), waarmee geïnteresseerden 
actief worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en activiteiten; 

 Daarnaast zijn er in 2014 5 digitale nieuwsbrieven voor het project Eetbare Stad, 2 
nieuwsbrieven RO, 2 milieunieuwsbrieven en 6 energienieuwsbrieven uitgebracht; 

 Eind 2009 zijn we gestart met het landelijke samenwerkingsproject Nieuwe Binding dat beoogt 
de binding met de achterban van de milieufederaties te versterken; 

 Introductie nieuw CRM-programma eTapestry (in het kader van Nieuwe Binding); 

 Middels het project De Groene Peiler streeft de NMG er sinds 2007 naar om via regelmatige 
peilingen de mening te polsen van een burgerpanel over diverse onderwerpen rond natuur, 
milieu en landschap, en de burger actief te betrekken bij beleidvorming op deze onderwerpen. 
In 2014 is er in Groningen geen, maar landelijk wel een peiling geweest. 

 
Het jaaroverzicht, evaluatief jaarverslag en de jaarrekening van de NMG zijn bij de organisatie op 
te vragen of via de website www.nmfgroningen.nl te downloaden. 
 
Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NMG, 
als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of constateren dat er sprake 
is van inconsistent beleid. Voor een correcte verwerking van de klachten is door het Dagelijks 
Bestuur op 6 juli 2004 de Klachtenprocedure Stichting Milieufederatie Groningen vastgesteld. 
 
Doelstellingen van deze procedure zijn: 
1. Klachten afhandelen op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze, om de servicegraad naar 

de aangesloten organisaties, relaties, partners en geïnteresseerden te bewaken. 
2. Ten behoeve van Bestuur en/of management inzicht verschaffen in het totale aantal, de soort 

en de ernst van klachten om aldus – waar nodig en mogelijk – te komen tot aanbevelingen om 
werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te wijzigen.  

 
Er zijn in 2014 één klacht over de NMG binnengekomen. Er bleek sprake van een misverstand, 
maar de klacht is geregistreerd. De volledige tekst van de klachtenprocedure is bij de NMG op te 
vragen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 mei 2015. 
 
 
voorzitter dhr. J.P.T. Klijnsma  secretaris mw. R.M. Bekker 
 
 
 
 

http://www.nmfgroningen.nl/
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Bijlage 3: Controleverklaring 
 

 


