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Aansluitingsverklaring van de Natuur en Milieufederatie Groningen 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) staat voor: 
 
Een biodivers,  klimaatbestendig  en circulair Groningen, nu en in de toekomst. 
 
Dat is de missie van de NMG. Om dat te bereiken werken wij iedere dag samen met 
inwoners, kleine en grote maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. 
We verbinden partijen met elkaar, reiken innovatieve oplossingen aan en oefenen 
vanuit de inhoud invloed uit op de maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
De visie van de Natuur en Milieufederatie Groningen: 
 
Voor een volhoudbaar bestaan van mens en natuur zijn er op de middellange termijn 
drie grote kernopgaven in Groningen: 
o Het tegengaan van klimaatverandering en de gevolgen hiervan. 
o Het oplossen van de biodiversiteitscrisis. 
o Een circulair gebruik van grondstoffen. 
 
Om deze opgaven te voltooien zijn fundamentele keuzes nodig, die zullen leiden tot 
een transitie in de samenleving. De NMG wil aanjager zijn van deze transitie en ziet 
het als haar taak hiervoor draagvlak en een gevoel van urgentie te creëren met en 
voor al onze samenwerkingspartners. 
 
Als gevolg van deze opgaven zal de schaarse ruimte in Groningen nog schaarser 
worden. We kiezen bij de ontwikkeling van het landschap voor prioriteit voor onze 
drie doelen (op het vlak van klimaat, biodiversiteit en grondstoffen) en streven 
daarbij waar mogelijk naar het behoud van de belangrijke cultuurhistorische 
waarden, het Gronings karakter en de leefbaarheid. 
 
We werken vanuit onze kernwaarden (maatschappelijk betrokken, constructief en 
eigenwijs) en door te agenderen, te pionieren, de juiste randvoorwaarden te creëren 
en uiteindelijk door te verankeren. Met ons werk zorgen we ervoor dat duurzaam 
denken en doen een volwaardige plek krijgt bij iedereen. Ons uitgangspunt is dat 
iedereen in staat wordt gesteld invloed uit te oefenen op zijn directe omgeving. Dit 
alles onder het motto: Samen voor een mooi en duurzaam Groningen. 
 
Doelstelling aangesloten organisatie 
 
Aangesloten organisatie …………………………… heeft tot doel ………………. 
 
Aangesloten organisatie …………………………….. heeft zich bij de Natuur en 
Milieufederatie Groningen aangesloten om de volgende redenen: ……………………………  
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Doel en reikwijdte van de aansluitingsverklaring 
 
Door de belangen van natuur- en milieuorganisaties te verenigen zijn wij gezamenlijk 
beter in staat ons geluid te laten horen. Ook ontstaat hierdoor een krachtig 
kennisnetwerk dat wij ten dienste kunnen stellen aan de brede belangen van de 
aangesloten organisaties van de Natuur en Milieufederatie Groningen. 
 
Deze aansluitingsverklaring heeft geen juridische werking jegens de partijen. Het 
bevestigt daarentegen de samenwerking tussen de partijen en de verhoudingen tot 
elkaar. Zo respecteren partijen elkaars posities en standpunten en zullen zij zich 
inspannen om elkaars posities niet te schaden. Ook zullen de partijen respectvol en 
conform de gangbare normen met elkaar omgaan, zowel op het niveau van 
organisaties als op het niveau van personen.  
 
Op basis van deze aansluitingsverklaring ontstaat er geen financiële verhouding 
tussen partijen. 
 
Wat kan de Natuur en Milieufederatie voor een aangesloten organisatie 
betekenen?  
 
o De NMG is al de belangenbehartiger van zo’n 50 natuur- en milieuorganisaties in 

de provincie. De NMG is als lobbyorganisatie betrokken bij politieke 
besluitvormingsprocessen en heeft een politiek netwerk. De NMG heeft zeer 
regelmatig overleg met bestuurders, bedrijven en andere natuur- en 
milieuorganisaties. De NMG kan ook de belangen van de aangesloten 
organisaties behartigen en/of initiatieven verder voor het voetlicht brengen bij 
overheden en bedrijfsleven, zodat deze in staat zijn hun initiatieven uit te 
bouwen. Bovendien is de NMG een kennisbank en heeft toegang tot (netwerken 
van) kennis van wet- en regelgeving, beleidsnotities en beleidsprocessen.  
 

o Aangesloten organisaties  kunnen een beroep doen op de NMG voor 
ondersteuning: ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding, 
bij beïnvloeding van politieke besluitvormingsprocessen, bij beroeps- en 
bezwaarprocedures en bij communicatie en voorlichting.  
De NMG heeft onvoldoende middelen om alle verzoeken om ondersteuning te 
honoreren. De aard en omvang van de gevraagde ondersteuning moet in een 
redelijke verhouding staan tot de algehele belangenbehartiging en de bredere 
belangen van de NMG. De directeur-bestuurder van de stichting neemt een 
beslissing op een ondersteuningsverzoek.  
  

o De NMG weet door haar positie als belangenbehartiger hoe zij voor draagvlak 
kan zorgen onder de bevolking voor initiatieven. Als NMG denken we graag met 
initiatieven mee over vergroting van het draagvlak voor een initiatief. 

 
o De NMG stelt haar website, social media, nieuwsbrieven en Groene Agenda 

graag ter beschikking van een organisatie of een initiatief. Nieuws en informatie 
over initiatieven of van organisaties, kunnen wij uitzetten via onze media. Op die 
manier wordt een en ander meer zichtbaar. 
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o De NMG organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, op basis van diverse 

relevante thema’s. Aangesloten organisaties en individuen kunnen aan deze 
netwerkbijeenkomsten deelnemen. 
 

o Aansluiting is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Partijen zullen zich inspannen om 
elkaars posities te versterken en – zelfs bij verschil van inzicht – elkaars belangen 
niet te schaden. 

 

o De aangesloten organisatie kan tegen betaling extra diensten afnemen van de 
NMG die buiten de normale ondersteuning voor een aangesloten organisatie 
vallen. Hierover worden in voorkomende gevallen vooraf afspraken gemaakt en 
vastgelegd. 

 
 
Wat verwacht de Natuur en Milieufederatie Groningen van de aangesloten 
organisaties? 
 

o Bereidheid om kennis te delen in netwerken van de NMG en/of mee te 
praten over inhoudelijke thema’s. 
 

o Bereidheid om mee te denken en/of te werken aan een gezamenlijke 
standpuntbepaling van de natuur-  en milieubeweging. 

 
o Bereidheid om gezamenlijke standpunten uit te dragen. 

 
o Bereidheid om waar mogelijk de NMG financieel te ondersteunen of 

financiële ondersteuning mogelijk te maken. 
 

 
Aldus ondertekend   
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 
 
Natuur en Milieufederatie Groningen  naam aangesloten organisatie:  
 
 
 
 
 
Jan-Willem Lobeek    vertegenwoordiger: 
Directeur-bestuurder    functie: 


