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Leeswijzer 

Dit jaarverslag bevat informatie over onze organisatie, een samenvatting van het financiële 

verslag van 2018 en het inhoudelijke verslag van de activiteiten die we in 2018 hebben 

uitgevoerd. We werken aan drie opgaven: het herstel van de biodiversiteit, het tegengaan 

van klimaatverandering en het behoud en ontwikkeling van de (omgevings)kwaliteiten van 

Fryslân. Deze opgaven komen terug in onze acht thema’s: Friese klimaataanpak, Kringloop 

economie (Circulaire economie), Gezonde voeding, Natuurinclusieve landbouw, Mens en 

natuur, Moai Fryslân, Gebiedsgerichte, integrale aanpak en Binding achterban. Onze 

jaarrekening 2018 bevat het uitgebreide financiële verslag van onze organisatie. Meer 

informatie over onze toekomstvisie is te vinden in onze uitgave: Samen werken aan een 

duurzaam Fryslân. Ons jaarverslag en onze jaarrekening kunnen via onze website worden 

gedownload.  

1.De organisatie  
Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats 

De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF), gevestigd in Leeuwarden, is opgericht in 1972 

onder de toenmalige naam “Friese Milieuraad”. Deze naam is bij de statutenwijziging in 

1992 gewijzigd in Stichting Friese Milieu Federatie. Op 8 februari 2006 heeft een eerste 

actualisatie van de statuten plaatsgevonden. Op 27 november 2015 heeft de meest recente 

actualisatie plaatsgevonden. De statuten zijn opgemaakt door notaris mr. D. Postma te 

Leeuwarden.  

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 

S41000343.  

 

Doelstelling  

De doelstelling van de FMF is volgens de statuten: Het bevorderen van de bescherming, 

instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân en 

verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin. 

Missie en visie 

De FMF werkt al meer dan 40 jaar aan een mooie en duurzame provincie: een gezond milieu, 

een rijke natuur en een mooi landschap. Ze zet zich met hart en ziel in voor een duurzame 

ontwikkeling van de provincie. Dit is haar missie en daar wil ze de komende jaren hard aan 

blijven werken. Als intermediaire organisatie slaat de FMF bruggen tussen haar aangesloten 

organisaties, de Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. In totaal worden 42 

aangesloten organisaties vertegenwoordigd en 80.000 Friezen. De FMF heeft zich van een 

reactieve organisatie, naar een agendasettende, pro-actieve netwerkorganisatie ontwikkeld.  
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We werken aan 3 opgaven: 

• het herstel van de biodiversiteit 

• het tegengaan van de klimaatverandering 

• het behoud en ontwikkeling van de (omgevings)kwaliteiten van Fryslân.  

 

Deze opgaven komen terug in onze 8 thema’s/projecten:  

1. Friese klimaataanpak 

2. Kringloop economie (circulaire economie) 

3. Gezonde Voeding 

4. Natuurinclusieve landbouw 

5. Mens en natuur 

6. Moai Fryslân 

7. Gebiedsgerichte, integrale aanpak 

8. Binding achterban 

 

Bijzonderheden van het jaar 2018 

Hieronder staat een aantal bijzonderheden van 2018. In de bijlage bij dit jaarverslag wordt 

nader ingegaan op de afzonderlijke thema’s. 

 

Organisatie 
Over het algemeen kunnen we met een goed gevoel terug kijken op 2018. We hebben zeer 

veel initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd om Fryslân mooier en duurzamer te maken. 

LF2018 hebben we daarvoor als podium en springplank kunnen gebruiken. Het is wel de 

kunst om te focussen en te kijken waar de meerwaarde zit van de FMF. We merken dat veel 

partijen de FMF weten te vinden waaronder landbouw, lokale initiatieven en overheden. Dat 

past bij onze ambitie om ons te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie en om een brede 

duurzaamheidsbeweging aan te jagen. Hieronder staat kort beschreven hoe we per thema 

hebben gepresteerd. 

Klimaat 
Het thema Klimaat komt op volle stoom. Dit komt onder andere door de vele aandacht die 

dit onderwerp heeft. Te merken valt, is dat er behoefte is aan duidelijkheid en sturing over 

wat onder meer het Klimaatakkoord betekent. De rol van de FMF wordt daarbij als een 

logische beschouwd. Als FMF hebben we succesvolle bijeenkomsten georganiseerd o.a. met 

de Leeuwarder Courant, maar ook lokaal in dorpen in het ANNO gebied. Ook Buurkracht 

dat zich richt op energiebesparing in de bebouwde omgeving is in het eerste jaar meteen erg 

succesvol geweest. Ook hebben we deelgenomen aan de Klimaattafels (o.a. veenweide) en 

liggen er voor dit onderdeel goede voorstellen.   

Circulaire Economie 
Dit thema kwam aan het begin van het jaar wat moeizaam van de grond o.a. door het vertrek 

van de thematrekker. Het najaar is met name besteed aan goed opbouwen van het netwerk 

en het uitvoeren van een aantal concrete projecten. Er is een campagne voorbereid die dit 
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jaar wordt uitgerold en ook zijn gemeenten geïnformeerd over wat zij met circulaire 

economie allemaal kunnen doen. 

Natuurinclusieve landbouw 
Over het algemeen loopt het goed met dit thema. Er gebeurt veel op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw. FMF is een belangrijke aanjager. In de eerste helft van 2018 

kwam het proces met de landbouwdeals langzaam op gang, in de tweede helft begon het een 

concretere vorm te krijgen. Ook kijken we met tevredenheid en trots terug op de 

Leeuwarden-Fryslân 2018 en in het bijzonder de producties van Kening fan e Greide. Er is 

een nieuw team voor het living lab Natuurinclusieve Landbouw. Als FMF hebben we 

inhoudelijke input geregeld voor de richting van het living lab. Ook hebben we meegewerkt 

aan de Regiodeal NIL en het kwaliteitsbeeld voor de Versnellingsagenda melkveehouderij 

Noord Nederland. 

Duurzaam Voedsel 
Dit thema loopt goed. Er zijn nieuwe samenwerkingen opgestart zoals de Noordelijke 

voedselagenda samen met de NMF’s van Drenthe en Groningen en de noordelijke makelaars 

Jong Leren Eten (JLE). Ook is de Werkplaats Voedselbossen Noord Nederland gestart. Het 

programma Eetbaar Fryslân loopt volop, er is een campagne met betrekking tot 

streekproducten uitgerold en er wordt een gezamenlijke Friese Voedselvisie opgesteld. 

Eetbaar Fryslân heeft nog wel moeite om de centrale rol te pakken midden in het complexe 

domein rond (duurzaam) voedsel. Het is continu kijken waar de meerwaarde zit.  

Natuur en mens 
Met dit thema willen we grote groepen burgers en organisaties bij de natuur betrekken. Dat 

is ons in 2018 goed gelukt met onze campagnes (o.a. Operatie Steenbreek), 

samenwerkingsprojecten zoals Nederland Zoemt en concrete projecten zoals Natuur op 

bedrijventerreinen. Het thema trekt politiek ook veel aandacht: biodiversiteit is opgenomen 

in de ontwerp-Omgevingsvisie en ook gemeenten eigenen zich het thema toe. Bijzonder is 

dat we in Fryslân samen met landbouw en natuurorganisaties een voorstel hebben 

ontwikkeld: Natuur mei de Mienskip, waarbij we de gebruiker een centrale rol geven. 

Kortom: het onderwerp leeft volop en FMF levert daar een goede bijdrage aan. 

Moai Fryslân 
Via concrete projecten zoals Brêge/Bridge, Skjin Wetter, TV-serie Romte besteden we 

aandacht aan de (omgevings)kwaliteit van Fryslân. LF2018 konden we mooi gebruiken als 

platform om de bezoekers kennis te laten maken met de kwaliteiten van Fryslân. Ook in de 

provinciale Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met Omgevingskwaliteiten Fryslân. 

Dat is mede de verdienste van de FMF. 

 

Gebiedsgerichte aanpak 
In toenemende mate wordt het ingezette beleid vertaald naar een aanpak op gebiedsniveau. 

Voorbeelden zijn de veenweideprojecten, gebiedsproject natuurinclusieve landbouw, 

Natuerlik Ferskaet, Groene Lopers en gebiedsontwikkeling bij de Skieding. Het onderwerp 

leeft volop, toch is het nog zoekende hoe je een gebiedsproces vorm moet geven. De Groene 

Lopers en projecten in het kader van Natuerlik Ferskaet lopen goed en kunnen relatief snel 

worden afgerond, mede omdat de omvang en de schaal te overzien is. Gebiedsprocessen met 
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de collectieven verlopen traag en  moeizaam.  De gebiedscollectieven hebben hoge ambities 

wat NIL betreft; echter, de organisatie blijft soms achter. En soms is het zoeken voor de 

koplopers om de grote groep mee te krijgen, dat gaat de FMF niet altijd snel genoeg. 

Achterban 
Het bestaansrecht van de FMF is onze achterban. Dat zijn onze aangesloten organisaties, 

maar ook alle organisaties waar we mee samen werken en met de Friese burgers die we 

proberen te verleiden tot een duurzamer (consumptie)gedrag. Er hebben zich in 2018 vier 

nieuwe organisaties aangesloten bij de FMF: Noordelijk Zadennetwerk, Werkverband Friese 

Rassen, Bosgroep Noord-Oost Nederland en Landschapsbeheer Friesland. Ook hebben we 

een groot aantal (lunch) bijeenkomsten georganiseerd rond een actueel thema, zoals wolven. 

Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. LF2018 hebben we als platform gebruikt om het 

gesprek met onze leden aan te gaan. In een enquête die we bij onze leden hebben uitgezet 

kwam naar voren dat men over het algemeen tevreden is over de inzet van FMF en wat we 

voor de leden doen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. We hebben wel extra inzet moeten 

plegen vanwege een toename van het aantal vragen van onze achterban met betrekking tot 

RO activiteiten zoals zonneweides, Skieding, Omgevingsvisies.  

 

2. Management en bedrijfsvoering 

 

Bestuur en directie 

Het bestuur bestaat statutair uit ten minste vijf personen en wordt benoemd door de raad 

van toezicht. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen. De zittingsduur van een 

bestuurslid is vier jaar; bij periodiek aftreden is het bestuurslid tweemaal herbenoembaar. 

Het bestuur heeft bij directiestatuut last en volmacht verleend aan de directeur om namens 

het bestuur de dagelijkse leiding over de Stichting te voeren.  

 

In 2018 kwam het bestuur viermaal bijeen, te weten op 3 april, 15 mei, 11 september en 13 

november.  

 

Rooster van (her)benoeming 

 benoemd herbenoemd volgende herbenoeming 

P. de Haan, voorzitter november 2009 2013/2017 november 2021 

Mw. P.M. Esser, penningmeester juni 2012 juni 2016 juni 2020 

J.D. Slager, secretaris november 2013 nov 2017 november 2021 

E.O. Folmer, bestuurslid juni 2014 juni 2018 juni 2022 

E. Nutma, bestuurslid oktober 2015  oktober 2019 

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van het bestuur  

Als hoofd- en nevenfuncties zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan. 
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Mw. P. Esser 

 Sr. Docent bij NHL-Stenden Hogeschool; 

 Secretaris Voedselcoöperatie Us Iten, secretaris/penningmeester Stichting It 

Grienedykster Gea 

E.O. Folmer 

 Bestuurslid van de Waddenvereniging, dossier kennis & wetenschap 

 Lid van de Young Wadden Academy 

 Eigenaar Ecospace, ecologisch onderzoek- en adviesbureau 

 Mede-oprichter en eigenaar Sky Pilot UAS  

 P. de Haan 

 Secretaris bestuur Bijlengastichting 

 Voorzitter Stichting Kenniscentrum Shared Space 

 Voorzitter Stichting Friese Dorpscanons 

E. Nutma 

 Directeur st. Welzijn het Bolwerk in Dongeradeel en Dantumadiel 

 Voorzitter doarpshûs De Twirre yn Wytgaard & penningmeester van “ús Forsetsje” 

J.D. Slager 

 Jurist team Ontwikkeling en Advies Ruimte bij de Werkmaatschappij 8KTD 

 Voorzitter Stichting Jeugd Natuur Club 

 Voorzitter Werkgroep Zonne-energie Fryslân 

 

Raad van Toezicht 

De raad van toezicht heeft als algemene taak het toezicht houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die 

taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of 

toegekend. In 2015 heeft een wijziging plaatsgevonden in de statuten waardoor de raad van 

toezicht per 1 maart 2016 bestaat uit 9 personen. De leden worden benoemd voor een 

periode van drie jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende 

termijn.  

De raad van toezicht heeft per 1 februari 2011 dhr. J.R. van der Werf benoemd als directeur. 

 

In 2018 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen, te weten op 12 juni en 27 november. 
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Rooster van (her)benoemen en aftreden 

 benoemd volgende herbenoeming 

G. Algera 1 maart 2016 maart 2019 

H.J. Dommerholt 1 maart 2016 maart 2019 

F. Hoff  1 maart 2016 maart 2019 

H.J. Holtman 1 maart 2016 maart 2019 

H. Jansen 1 maart 2016 maart 2019 

D. Klijnstra 1 maart 2016 maart 2019 

H. Minkes 28 november 2017 maart 2019 

R.F. Oosterbaan 1 maart 2016 maart 2019 

J.B. Persenaire 1 maart 2016 maart 2019 

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van de raad van toezicht 31 december 2018 

Als hoofd- en nevenfuncties zijn door de volgende leden de volgende meldingen gedaan. 

 

G. Algera 

 Voorzitter St. Vrienden van It Nannewiid 

H.J. Dommerholt 

 Lid bestuur It Fryske Gea, lid bestuur Ynnatura, penningmeester Algemene 

Reiscommissie KNNV Zeist 

F. Hoff 

 Bestuurslid en secretaris Fryske Feriening foar Fjildbiology 

H.J. Holtman 

 Voorzitter Sportvisserij Fryslân 

 Bestuurslid Sportvisserij Nederland 

 Lid Kamer voor de Binnenvisserij 

H. Jansen 

 Eigenaar adviesburo Buro Elodea te Boornbergum  

 Redacteur flora, landschap en exoten Fries natuurtijdschrift Twirre 

 Medewerker Tijdschrift De Klarinet  

 Vertegenwoordiger namens bestuur KNNV Fryslân 

 Lid Buurkracht team BK2 van Boornbergum/ Kortehemmen 

D. Klijnstra 

 Beleidsmedewerker natuur, landschap en groen; gemeente Noardeast Fryslân  

H. Minkes 

 Lid hoofdbestuur BFVW en voorzitter commissie Broedzorg BFVW 

R. F. Oosterbaan 

 Penningmeester van Natuurvereniging Geaflecht 
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J.B. Persenaire 

 Eigenaar onderneming in de carrosseriebouw 

 Agentschap Franse carrosseriefabriek en Ontwikkelaar en producent Qugo 

Grasshopper Elektrische golftrolley 

 Secretaris en vice-voorzitter St. tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd 

  

Bureaumedewerkers 

 

Medewerkers uit dienst: 

 Dhr. G. Geerds, per 28 december 2018 

 Mw. C. Melching, per 31 december 2018 

 

Medewerkers in dienst 

 Mw. M. Faber, per 1 maart 2018 

 Mw. I. Groeneveld, per 1 september 2018 

 Mw. L. Post, per 1 januari 2018 t/m 30 april 2018 

 Mw. M. Schilder, per 1 juni 2018 t/m 31 oktober 2018 

 Dhr. B. Knollema, per 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 

 

Per 31 december 2018 waren de volgende medewerkers in dienst: 

 Mw. M. Antoine, secretaresse 

 Dhr. drs. S. Bijlsma, projectleider programma Gezonde Voeding 

 Mw. M. Faber, projectleider Buurkracht 

 Mw. I. Groeneveld, projectleider Circulaire Economie 

 Dhr. M.E. Hania, projectmedewerker Buurkracht 

 Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Natuurinclusieve Landbouw 

 Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering 

 Dhr. J.D. van der Schaaf, projectmedewerker 

 Dhr. ir. A.R. de Vries, projectleider programma Moai Fryslân/Gebiedsgerichte aanpak 

 Dhr. drs. J.R. van der Werf, directeur 

 
Per saldo is het aantal fte gestegen van 8,83 naar 10,24. De verdeling man/vrouw was voor 

alle medewerkers in 2018 47% man: 53% vrouw. 

Het verzuim in 2018 is 3,5% en daarmee gestegen ten opzichte van 2017 (2,66%). 

Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun wensen en de wensen van de organisatie 

vastgelegd in hun persoonlijk ontwikkelingsplannen. In 2018 heeft een aantal medewerkers 

een korte opleiding gevolgd. Ook hebben er teamsessies plaatsgevonden. 

De personeelsvertegenwoordiging is in 2017 bijeen geweest en heeft in december 2017 

overleg gehad met het bestuur. 
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Bezoldiging en vergoedingenbeleid 

De Friese Milieu Federatie volgt voor de bureaumedewerkers de arbeidsvoorwaarden die 

zijn opgesteld in de CAO Sociaal Werk. 

Behoudens de vergoeding voor reiskosten ontvangen de bestuurders van Stichting Friese 

Milieu Federatie geen vergoeding voor hun werkzaamheden 

 

Vrijwilligersbeleid 

De Friese Milieu Federatie heeft contacten met verschillende soorten vrijwilligers: 

1. de leden van de aangesloten organisaties en andere organisaties, die zich vrijwillig 

inzetten voor het behoud van natuur, milieu, landschap en duurzaamheid in Fryslân; 

2. personen, die zich incidenteel en belangeloos inzetten voor bepaalde activiteiten van 

de Friese Milieu Federatie;  

3. onbezoldigde medewerkers van het kantoor van de Friese Milieu Federatie. 

 

Ad 1 

De leden van de actieve achterban bestaan uit leden van aangesloten organisaties en andere 

natuur- en milieugroepen en personen die zich individueel betrokken weten bij het werk van 

de Friese Milieu Federatie.  

De Friese Milieu Federatie ziet het als één van haar belangrijkste taken om de vrijwilligers 

onder categorie 1 actief te ondersteunen. Zij doet dit door middel van  

• het verstrekken van informatie 

• advisering 

• het organiseren van activiteiten 

• het verstrekken van voorlichtingsmateriaal. 

Het werven van deze vrijwilligers gebeurt door de desbetreffende organisatie en die is ook 

verantwoordelijk voor de activiteiten van de vrijwilligers. Bij het werven kan de Friese 

Milieu Federatie een faciliterende rol spelen. 

 

Ad 2 

Sinds het bestaan van de Friese Milieu Federatie zijn er altijd personen geweest, die zich 

belangeloos hebben ingezet voor de organisatie, vooral door middel van advisering over 

zaken die met het werkveld van de Friese Milieu Federatie te maken hebben. 

De Friese Milieu Federatie vergoedt onkosten die deze vrijwilligers maken voor het 

uitvoeren van hun werk ten behoeve van de organisatie. Voorwaarde daarbij is wel dat 

tevoren afspraken over het maken van kosten gemaakt zijn met de medewerker van de 

Friese Milieu Federatie onder wiens verantwoordelijkheid de activiteit valt. 
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Ad 3 

Op de verschillende werkterreinen van de milieufederatie zijn medewerkers actief die hun 

werk onbezoldigd verrichten en een werkplek in het kantoor van de Friese Milieu Federatie 

krijgen. 

De Friese Milieu Federatie vergoedt de onkosten, die deze vrijwilligers maken voor het 

uitvoeren van hun werk ten behoeve van de organisatie.  

De aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie is ook voor deze medewerkers 

afgesloten. 

Vrijwilligers in deze categorie worden zoveel mogelijk de rechten en plichten toegekend die 

de betaalde medewerkers in dienst van de Friese Milieu Federatie hebben. 

Dat houdt onder meer in dat er functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen gevoerd 

worden en dat er afspraken gemaakt worden over werktijden en verlof. 

Vrijwilligers in deze categorie krijgen een aanstellingsbrief van het bestuur waarin de 

belangrijkste afspraken die gemaakt zijn, vastgelegd worden. 

 

In 2018 zijn er vijf vrijwilligersovereenkomsten gesloten, deze vrijwilligers waren actief ten 

behoeve van het bureau. 

3. Financiën  

 

De Friese Milieu Federatie is een stichting zonder winstoogmerk. Provincie Fryslân en de 

Nationale Postcode Loterij zijn de grootste geldverstrekkers. De besteding van de inkomsten 

wordt inhoudelijk verantwoord in het jaarverslag en financieel in de jaarrekening.  

 

Resultaat 2018 

Het jaar 2018 hebben we met een financiële plus van € 11.667,- kunnen afsluiten op een 

omzet van 1,39 miljoen euro. De FMF is een financieel gezonde organisatie. 

Projectontwikkeling en acquisitie blijven belangrijk omdat zij haar begroting slechts voor een 

deel kan dekken met bijdragen van Provincie Fryslân en Nationale Postcodeloterij. Het is de 

uitdaging om te zorgen voor een goede financiële dekking passend bij een 

netwerkorganisatie. 

 

Beleid reserves 

Het beleid ten aanzien van de reserves is opgenomen in de jaarrekening. De Friese Milieu 

Federatie beschikt over een continuïteitsreserve. Deze dient als buffer voor het opvangen van 

tegenvallers en om de continuïteit van de stichting te waarborgen.  
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Beleggingsbeleid 

De Friese Milieu Federatie houdt al haar middelen liquide aan in rekening-courant of 

rendement rekening. De Friese Milieu Federatie belegt geen middelen in effecten, onroerend 

goed of andere wijze. 

 

Risicomanagement 

De risico’s zijn geïnventariseerd en deze inventarisatie zal waar nodig worden bijgesteld aan 

de hand van externe ontwikkelingen. Voor risico’s van normale bedrijfsprocessen zijn waar 

mogelijk verzekeringen afgesloten. 

 

Verhouding en opbrengsten van fondsenwerving 

De Friese Milieu Federatie ontvangt uit fondsenwerving alleen indirect middelen afkomstig 

van de Nationale Postcode Loterij via Stichting De Natuur- en Milieufederaties. Deze 

stichting ontvangt gelden die de Nationale Postcode Loterij aan de gezamenlijke 

milieufederaties beschikbaar stelt voor projecten. In 2018 is 96,9% van alle toekenningen in 

Stichting De Natuur- en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. Deze 

opbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening. De Friese Milieu Federatie heeft om deze 

middelen te verkrijgen geen andere extra kosten gemaakt dan de kosten die samenhangen 

met de verantwoordingseisen van het CBF.  

 
Extra geld van Postcode Loterij voor natuur en klimaat 

 

Op de foto (v.l.n.r.): Sonja Sars (Netwerksecretaris Natuur en Milieufederaties), Postcode Loterij 

ambassadeur Caroline Tensen en Annie van de Pas (Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties) – 

Foto: Roy Beusker 

De Postcode Loterij steunt dit jaar organisaties die werken aan het tegengaan van 

klimaatverandering en het beschermen en herstellen van natuur met ruim 51 miljoen euro 
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extra. In totaal doneert de loterij 370,6 miljoen euro aan 117 goede doelen organisaties, dankzij 

3 miljoen deelnemers. Dat maakte de Loterij bekend op het jaarlijkse Goed Geld Gala in 

Koninklijk Theater Carré. De Natuur en Milieufederaties kunnen naast de vaste bijdrage van 

€2,25 miljoen rekenen op een extra schenking van €1,65 miljoen. 

“We zijn hier zo ontzettend blij mee”, aldus Netwerkdirecteur Annie van de Pas van de Natuur en 
Milieufederaties. “Met de structurele hulp kunnen wij in de 12 provincies veel extra meters maken voor 
schone energie, gezond voedsel en een mooie natuur. De extra schenking gaat naar de realisatie van 
ten minste twee Energietuinen, waarbij de grootschalige opwek van duurzame energie wordt 
gecombineerd met natuur en recreatie. Zo willen we echt een boost geven aan het opwekken van 
duurzame energie.”  
Dank zij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft de Friese Milieu Federatie in 2018 
uitvoering kunnen geven aan de thema’s Friese Klimaataanpak, Kringloopeconomie, Gezonde 
Voeding, Natuurinclusieve landbouw, Natuur & Mens, Moai Fryslân, Gebiedsgericht integrale aanpak 
en Ondersteuning Achterban. 

 

 

 

Besteding 

Het percentage van de middelen dat de Friese Milieu Federatie in 2018 besteed heeft aan 

haar doelstellingen ten opzichte van de baten bedroegen 99,2%. In de jaarrekening wordt de 

lastenverdeling nader beschreven. De kosten van beheer en administratie bedroegen in 2018 

13,63% van de totale kosten. In 2017 was dit 14,9%. Het bestuur heeft een 

maximumpercentage vastgesteld van 25%. 

 

Omzet 2018 

In 2018 heeft de FMF een behoorlijke omzet gemaakt. Begroot was € 921.500,-. Uiteindelijke 

omzet was € 1.395.680. Dit heeft geresulteerd in heel veel activiteiten die we in 

samenwerking met onze netwerkpartners hebben uitgevoerd. De FMF was voor veel van 

deze projecten penvoerder, maar de uitvoering werd door andere partijen gedaan. Dit past 

bij onze ambitie om als netwerkorganisatie te gaan functioneren. In de volgende tabel staat 

aangegeven hoe dit per thema verdeeld is en hoe de verhouding is tussen de diverse 

inkomstenbronnen. 

 

 Inkomsten 2018 Totaal 

                              

€ 

 

boekjaar 

subsidie 

begroot 

wijziging 

boekjaar 

subsidie 

boekjaar 

subsidie 

€ 

project 

subsidie 

€ 

NPL 

 

€ 

externen 

 

€ 

overige 

overheden 

€ 

1. Friese Klimaataanpak 366.299 60.000  60.000 151.435 17.241 129.513 8.109 

2. Circulaire economie 50.795 37.500  37.500  13.295   

3. Gezonde voeding 181.813 30.000  30.000 124.981 17.572 3.141 6.119 

4. Natuurincl. landbouw 131.807 45.000 + 9.950 54.950 20.736 10.977 38.800 6.344 

5. Natuur en Mens  110.574 35.000  35.000 11.815 14.577 24.590 24.592 

6. Moai Fryslân 270.330 35.995 - 18.905 17.090 115.005 3.349 9.177 125.709 

7. Gebiedsgerichte aanpak 124.046 35.000  35.000 15.648 18.283 44.614 10.500 

8. Ondersteuning achterban  143.735 94.505 + 8.955 103.460  24.595 15.680  

9. Landelijke projecten 16.281     16.281   

  1.395.680 373.000  373.000 439.620 136.170 265.515 181.373 
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Overige relevante financiële gegevens 

Het werkkapitaal is gestegen van € 425.000,-- in 2017 naar € 436.000,-- in 2018.  De 

liquiditeitsratio is van 1.9 in 2017 gestegen naar 3.1 in 2018. Voor de solvabiliteit geldt 

hetzelfde als voor de liquiditeit. De solvabiliteitsratio is van 50% gestegen naar 70%.  

De vermogensratio bedroeg in 2017 36%, deze is gedaald naar 34%. 

 

Voor verdere financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2018. 

 

4. Verantwoording 

 

Centraal Bureau Fondsenwerving 

De Stichting Friese Milieu Federatie (FMF) bezit het keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenverwerving (CBF). De FMF is daarmee formeel erkend als “goed doel”, wat weer 

een van de voorwaarden is om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Nationale 

Postcode Loterij. Het doel van het keurmerk voor dergelijke instellingen is de donateurs 

ervan een zo groot mogelijke zekerheid te geven dat hun geld goed en doelmatig besteed 

wordt. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten de organisatie en 

bedrijfsvoering van de instelling aan hoge eisen voldoen. 

Jaarlijks toetst het CBF of de instelling aan die eisen voldoet. In december 2017 is het 

keurmerk verlengd voor een periode van drie jaar.  

Ook moet de instelling jaarlijks een verantwoordingsverklaring vaststellen. Daarin verklaart 

ze dat ze de algemene principes van het keurmerk onderschrijft. 

Bij de wijziging van de statuten van de FMF in november 2015 zijn de statuten aangepast aan 

de eisen die het CBF toen stelde. Het is goed bij het lezen van onderstaande verklaring in 

gedachten te houden dat de eisen van het CBF voor een deel toegespitst zijn op een ander 

soort instelling dan de FMF is. 

 

Verantwoordingsverklaring code goed bestuur voor goede doelen 2019 

Het Bestuur van de Friese Milieu Federatie onderschrijft de volgende principes: 

 

1. Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van 

plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn 

gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. 

 

2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, 

zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.  
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3. De instelling 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 Friese Milieu 

Federatie invulling geeft aan deze principes. 

 

Ad 1 Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering 

Bij de Friese Milieu Federatie is de functiescheiding geregeld door in de statuten de 

toezichtfunctie bij de Raad van Toezicht te leggen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 

het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur is 

belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 

(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. 

 

Het bestuur heeft een Directiestatuut vastgelegd, deze is geactualiseerd op 24 oktober 2016. 

Daarmee krijgt de directeur volmacht om namens het bestuur de dagelijkse leiding over de 

stichting te voeren. Op 23 november 2009 heeft de Raad van Toezicht op voorstel van het 

bestuur de Notitie Spelregels vastgesteld. Daarin staan nadere afspraken over de 

samenwerking tussen Raad van Toezicht, bestuur en werkorganisatie. 

 

Optimale samenstelling van het bestuur en het toezichthoudend orgaan 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden in functie 

benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur zorgt ervoor dat voor deze functies 

kandidaten voorgedragen worden die voldoen aan de profielschetsen die het bestuur voor 

deze functies vastgesteld heeft.  

Voor wat de overige bestuursleden betreft, zoekt het bestuur kandidaten die aan het 

algemene profiel voldoen en die op basis van kennis, deskundigheid, netwerk of andere 

punten een verrijking vormen van het bestuur. 

De leden van de Raad van Toezicht worden elk door een aangesloten organisatie 

voorgedragen, en zijn op persoonlijke titel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het 

bestuur streeft er in principe naar zoveel mogelijk organisaties die actief zijn op het gebied 

van het doel van de Stichting tot aangesloten organisatie te maken. Wie de aangesloten 

organisatie benoemt als lid van de Raad van Toezicht is aan die organisatie zelf om te 

beslissen. 

 

Evaluatie functioneren van de directie, bestuurders en toezichthouders 

De directeur heeft eens per jaar een functioneringsgesprek met de voorzitter van het bestuur, 

waarin zijn functioneren geëvalueerd wordt. 

Tussen bestuur en Raad van Toezicht is afgesproken dat er elk jaar een brainstormsessie 

gehouden wordt waarin de Raad van Toezicht en het bestuur het functioneren van het eigen 
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orgaan en dat van de Stichting als geheel evalueren onder leiding van een externe 

deskundige. 

 

Taakverdeling tussen bestuur en raad van toezicht 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Stichting. De Raad van 

Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in 

de Stichting.  

 

Ad 2 Optimale besteding van de financiële middelen  

De stichting Friese Milieu Federatie heeft ten doel het behoud en de verbetering van de 

kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame 

ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Fryslân, alles in de meest ruime zin. 

 

De Friese Milieu Federatie heeft in de afgelopen jaren voortdurend gewerkt aan verbetering 

van de projectmatige aanpak van haar werkzaamheden. Alle activiteiten zijn gericht op het 

realiseren van de doelstelling van de Milieufederatie.  

Optimalisering van de effectiviteit van de organisatie vindt op de volgende manier 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 begroting en stelt dit vast. De Raad 

van Toezicht keurt het vervolgens goed.  

• Het hoofd bedrijfsvoering voorziet het bestuur van financiële kwartaalrapportages, 

waarin de gerealiseerde cijfers t.o.v. 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. 

• Het hoofd bedrijfsvoering stelt een jaarrekening op conform de Richtlijn 650 

Fondswervende instellingen. De accountant controleert deze en voorziet de 

jaarrekening van een goedkeurende controleverklaring. De accountant rapporteert 

rechtstreeks aan het bestuur over de jaarlijkse accountantscontrole. Het bestuur stelt 

de jaarrekening vast en de Raad van Toezicht keurt deze goed. 

• Het hoofd bedrijfsvoering stelt jaarlijks een financieel projectenoverzicht op dat 

overeenstemt met de jaarrekening. In het financieel projectenoverzicht worden per 

project vastgelegd: de begrote opbrengsten en kosten én de gerealiseerde 

financiering, d.w.z. subsidies en overige bijdragen, uren en kosten. De inhoudelijke 

verslaglegging wordt samengevat en is beschikbaar voor alle geïnteresseerden via de 

website.  

• Over de taken, bevoegdheden en procedures rond de besteding van de financiële 

middelen zijn afspraken vastgelegd in het handboek van de Friese Milieu Federatie.  
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• De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en 

overhead. Als referentiepunten hanteert zij daarbij overheadgemiddelden van 

vergelijkbare goede doelenorganisaties. Voor de komende jaren richt het beleid zich 

op handhaving van de beheer- en administratiekosten op gelijk niveau terwijl ze de 

organisatie in omvang en productie licht willen laten groeien.  

• Daarnaast werkt de Friese Milieu Federatie aan optimalisering van haar effectiviteit 

door:  

- Structurele samenwerking met plaatselijke groepen, de provinciale 

milieufederaties, terreinbeheerders en overige partners. 

- Uitwisseling van kennis over organisatieveranderingen en 

verbeteringsorganisaties met andere provinciale instellingen. 

 

Ad 3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden 

De Friese Milieu Federatie 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 Fryslân. Zij beschikt daarvoor over een breed netwerk aan 

contacten, die bij deze ondersteuning van dienst kunnen zijn. 

 

Gerelateerd aan de doelstelling van de milieufederatie zijn belanghebbenden: 

1. plaatselijke groepen en individuen, die zich inzetten voor natuur, milieu en 

landschap in Fryslân; 

2. beleidsmakers en beslissers in openbaar bestuur en bedrijfsleven, die invloed 

uitoefenen op het terrein van natuur, milieu en landschap in Fryslân; 

3. samenwerkingspartners. 

 

In de Communicatiestrategie van de Friese Milieu Federatie is vastgelegd op welke manier 

de Friese Milieu Federatie de communicatie met haar belanghebbenden wil verbeteren. De 

milieufederatie zal zich blijven richten op beleidsbeïnvloeding via bestuurders en 

bedrijfsleven, maar wil zich daarnaast meer richten op een goede en efficiënte 

informatievoorziening aan een breed publiek: voor alle in natuur, milieu en landschap 

geïnteresseerde mensen. De informatievoorziening is erop gericht om de effectiviteit van de 

activiteiten van de milieufederatie te vergroten. Concrete voorbeelden van de uitvoering van 

de communicatiestrategie zijn: 

• de vernieuwing van de website van de Friese Milieu Federatie, waarmee op een 

heldere manier inzicht wordt gegeven in de visie, taken en rollen van de 

milieufederatie, in haar activiteiten en die van haar collega-organisaties; 

• de inzet van sociale media bij projecten met als doel nieuwe doelgroepen te bereiken. 

 

Het jaarverslag en de jaarrekening van de Friese Milieu Federatie zijn bij de organisatie op te 

vragen of via de website www.friesemilieufederatie.nl te downloaden. 
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Een ieder is vrij om inbreng te leveren en te reageren op onze activiteiten en het te voeren of 

gevoerde strategische en inhoudelijke beleid. Dat kan op verschillende manieren, maar de  

website is daarvoor een goed platform. Meningen, opvattingen of reacties worden zeer op 

prijs gesteld en worden in de reguliere werkprocessen van beleidsvorming en uitvoering 

meegenomen. 

 

Tot slot bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 

milieufederatie, als zij het bijvoorbeeld niet eens zijn met de uitvoering van activiteiten of 

constateren dat er sprake is van inconsistentie van beleid. Voor een correcte verwerking van 

de klachten is een Klachtenprocedure Friese Milieu Federatie ontwikkeld. 

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 zo, waar nodig en mogelijk, te komen tot 

aanbevelingen om werkprocessen of de inhoudelijke koers aan te passen of te 

wijzigen.  

 

Deze verantwoordingsverklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 mei 2019. 
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Thema Klimaat 
 

Thema 1 

 

Friese Klimaataanpak 2018  

Ambitie/activiteiten In de in 2018 opgestelde Omgevingsvisie(s) wordt rekening gehouden met  Klimaataanpak  

Rond de gemeentelijke verkiezingen hebben we vanuit Energiewerkplaats Fryslân richting 

de politieke partijen input voor de verkiezingsprogramma’s geleverd op het thema 

duurzaamheid / energie. Richting de gemeentelijke formateurs is ook input geleverd ten 

behoeve van de coalitieprogramma’s. We zien dat in veel gemeenten het thema 

duurzaamheid prominent in de coalitie akkoorden zijn opgenomen. In het najaar is input 

geleverd op de provinciale Omgevingsvisie. 

 

De Friese burgers hebben kennis genomen van-  en gaan aan de slag  met energiebesparing in de 

bebouwde omgeving. 

We hebben onder de titel ‘Energie Make-over’ een bewustwordingscampagne gevoerd naar 

voorbeeld van de collega’s in Flevoland. De campagne had als doel om duurzaam wonen en 

de energietransitie op een ludieke wijze onder de aandacht te brengen onder een breed 

publiek in de gehele provincie. Deelnemers konden meedoen met een zestal opdrachten. 

Deze konden zij winnen door de meest creatieve en ludieke inzendingen op te sturen. Een 

vijftal sponsoren heeft voor prijzen gezorgd. Met een bereik van 71.000 mensen is het doel 

van 50.000 gerealiseerd.  

 

In het ANNO gebied hebben we vanuit Energiewerkplaats Fryslân met 8 dorpen een lokaal 

energietransitieplan gemaakt. Daarbij is stilgestaan bij het huidig energieverbruik en hoe te 

komen tot energieneutraal in 2050. Daarvoor maken we gebruik van de EnergieMixMethode 

waarvoor ook veel belangstelling bestaat bij andere gemeentes en dorpen in de provincie. 

Het plan is om de komende periode dit breder in de provincie uit te voeren.   

 

Met het programma Buurkracht hebben we inmiddels 26 buurten waar onze 

buurtbegeleiders helpen om een buurtteam te formeren en concrete verduurzaming van de 

woningen te realiseren. Inmiddels is een derde projectmedewerker (Marjan) aangetrokken. 
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We werken aan twee innovatieve aanpakken in Harkema/Baard en in de wijk Aldlân. 

Overeenkomst is dat middels een soort van abonnement en besparing op de energielasten de 

investeringen worden (terug)betaald. Het belangrijkste verschil in beide aanpakken is dat de 

een aanpak een individuele woning aanpak betreft, de andere aanpak is een blok (rijtjes) 

aanpak. Beide aanpakken zijn gereed om te worden uitgevoerd. Er bestaat veel 

belangstelling voor. Belangrijkste knelpunt op dit moment vormt de 

financieringsarrangementen. We zijn goed aangehaakt op de landelijke ontwikkelingen op 

het gebied van (diverse mogelijkheden) financiering.   

 

We zijn concreet aan de slag met terugdringen CO2 uitstoot veenweide 

Met Valuta voor Veen (VvV) willen we een CO2 reductie bereiken in het veenweidegebied 

met behoud van de agrarische functie van het gebied door hiervoor een businessmodel te 

ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Hier kunnen andere agrariërs in het 

veenweidegebied weer gebruik van maken. Het businessmodel is gereed en vanuit de 

Provincie zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot gebiedsprojecten waarmee CO2 

certificaten worden gegenereerd. Met diverse potentiele afnemers zijn gesprekken gevoerd. 

Om deze op termijn ook te kunnen aanbieden/verkopen is een platform online 

(www.koolstofbank.nl en www.co2bankfriesland.nl). Voor onze activiteiten op het gebied 

van Valuta voor Veen werken we samen met de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. De 

methodebeschrijving (onderdeel van het certificeringstraject) VvV is in de GDNK als een van 

de eerste projecten vastgesteld. Verder zijn voor VvV gesprekken gevoerd met diverse 

mogelijke pilotgebieden/boeren. Dit moet in 2019 leiden tot de keuze voor de pilotgebieden. 

Ook is er een kansenkaart gemaakt van geschikte veenweidegebieden voor VvV en is de 

kostprijs van een CO2 certificaat wetenschappelijk onderbouwd door een onderzoek van de 

Universiteit van Wageningen. 

  

De FMF heeft actief geparticipeerd in het Klimaatakkoord, subtafel Veenweide heeft daar 

haar kennis met betrekking tot Valuta voor Veen ingebracht (zie ook gebiedsgerichte 

aanpak). Dit heeft er onder meer toe geleid dat er budget is vrijgekomen voor de verdere 

professionalisering van de GDNK.  

 

100 lokale initiatieven zijn aan de slag met de energietransitie 

In ons samenwerkingsverband  Energiewerkplaats Fryslân zijn ook dit eerste half jaar weer 

tientallen lokale initiatieven ondersteund op het gebied van (m.n.) duurzame opwek. De 

onzekerheid met betrekking tot beëindiging van de salderingsregeling en de 

postcoderoosregeling zet een aantal lopende trajecten even on-hold. Het jaar 2018 gebruiken 

we tevens als een soort overgangsjaar waarin we met onze partners en de provincie 

toewerken naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor energie-initiatieven. We hebben er 

voor gezorgd dat hiervoor een kwartiermaker is aangesteld die de inrichting verder 

voorbereid.  

 

Financiën 

 

 

 

Begroot 

Realisatie 

 

Totaal 

 

 

Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 185.000 € 60.000 € 80.000 € 15.000 € 10.000 € 20.000 

€ 366.299 € 60.000 € 151.435 € 17.241 € 129.513 € 8.109 
 

Planning Op schema 

Organisatie Buurkracht is begin dit jaar uitgebreid, zodat nog meer buurten ondersteund kunnen 

worden 
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Thema Circulaire economie 

 

Thema 2 

 

Circulaire economie 2018  

Ambitie/activit

eiten 

Het onderwerp circulaire economie staat stevig op de landelijke en provinciale agenda. 

Inmiddels beginnen gemeenten ook aan te haken. Zij worden lid van de Vereniging Circulaire 

Economie (VCF)waar FMF ook lid van is. FMF is nauw betrokken bij de VCF, zodat 

activiteiten en thema’s op elkaar afgestemd kunnen worden. Met VCF is afgesproken dat zij 

zich mn richten op bedrijven en FMF op individuele burgers en burgerinitiatieven. 

Op landelijk niveau is door alle Milieufederaties een expertgroep CE opgezet, waaraan FMF 

ook deelneemt. Doel: elkaars projecten versterken, samen indien mogelijk acquisitie doen en 

een landelijk Servicepunt Circulaire Economie inrichten. 

In het voorjaar heeft FMF in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland twee sessies 

georganiseerd met gemeenten om te kijken hoe lokaal initiatieven kunnen worden 

aangejaagd. Dit heeft geleid tot een inspiratiebrochure voor gemeenten. In de 

inspiratiebrochure wordt ingegaan op wat wordt verstaan onder Circulaire Economie. 

Daarnaast wordt bij verschillende thema’s (samenwerken en-  leren, dorpsinitiatieven, 

delen/hergebruiken, inkopen, afval en openbare ruimte) aangegeven wat de uitdaging is, wat 

er al gebeurt in Fryslân en wat gemeenten zelf kunnen doen. Op 21 november is de brochure 

aangeboden aan de voorzitter van het VFG-portefeuillehouder overleg Klimaat en Energie, 

wethouder Van Gelder van Leeuwarden. Ook is de brochure digitaal verspreid onder alle 

portefeuillehouders en gemeenteraden. 

In onze community worden ook in toenemende mate voorbeelden voor het voetlicht gebracht. 

Dit zal alleen maar toenemen zodra er meer concrete initiatieven komen. Dit is wel een 

kwestie van lange adem. 

Met NDC wordt samengewerkt om een campagne #ikbenbewust op te zetten in 2019. Dit is 

een samenwerkingsverband met meerdere organisaties: Provinsje Fryslân, de Vereniging 

Circulair Friesland, Fair Trade Fryslân, Jong Leren Eten en de FMF.  

FMF heeft als onderdeel van het LF2018 project de 8e dag het project magneetvissen 

uitgevoerd. Met de opgeviste metalen is een kunstwerk gemaakt wat tijdens de 8e dag is 

gepresenteerd. 

Daarnaast is bij de kerstmarkt van de Recycleboulevard de actie “verzin een circulaire 

kerstboom” afgetrapt, zijn onder de bezoekers van de Recycleboulevard 50 enquêtes 

afgenomen en heeft een kunstenaar 2-D kerstversieringen geprint van gerecyclede petflessen.  

Ten slotte heeft FMF in samenwerking met Netwerk Duurzame Dorpen een enquête uitgezet 

onder de Friese Verenigingen voor Dorpsbelangen over delen in dorpen en wijken. Over dit 

onderwerp is ook een brainstorm-avond gehouden, waarin dieper is ingegaan op wat dorpen 



 

22 

 

zouden kunnen en willen op het gebied van delen. En op wat de milieu-impact is van 

gebruiksgoederen. 

 

Financiën 

 

 

Begroting 

Realisatie 

Totaal 

 

 

Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 67.500 € 37.500 €0 € 17.500 € 12.500 € 0 

€ 50.795 € 37.500  € 13.295   

 

 

Planning Er is her en der wel wat vertraging opgelopen o.a. door vertrek thematrekker. Dit is niet 

helemaal ingelopen. Het najaar is met name besteed aan goed opbouwen van het netwerk en 

het uitvoeren van een aantal concrete projecten. Voor 2019 staan vervolgprojecten op de rol.  

Organisatie De projecten zijn voornamelijk uitgevoerd met beschikbare budgetmiddelen. Gekozen is voor 

opbouw van netwerk en herstart van de activiteiten en deze goed neerzetten. Daarna is 

gestart met acquisitie, waarvan verwacht wordt dat de opbrengst in 2019 geïncasseerd kan 

worden. 

In het begin van dit jaar is de vacature die vorig jaar open stond, ingevuld. Helaas heeft de 

beoogde thematrekker na 3 maanden afscheid genomen van de FMF. De vacature is 

vervolgens per 1 september weer ingevuld.  
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Thema Duurzame Voeding 

 

Thema 3 Duurzame (en gezonde) Voeding 2018  

Ambitie/activite

iten 

Samenwerking 

Nieuwe samenwerkingen opgestart zoals de Noordelijke voedselagenda samen met de 

NMF’s van Drenthe en Groningen en de noordelijke makelaars Jong Leren Eten (JLE), de 

Werkplaats Voedselbossen Noord Nederland gestart. Samen met NMFG, NMFD en met 

makelaars Jong Leren Eten en Van Hall aanvullende activiteiten ontwikkeld voor de Agri-

Food week in oktober. Eetbaar Fryslân (het netwerkprogramma van LBF, Nordwin, 

NDD/DW en FMF) zijn begonnen om samen met de netwerken van Lânsus, Vereniging 

Circulair Fryslân en JLE de voedseldomeinen (vraag, aanbod, markt en 

onderzoek/onderwijs) in de korte voedselketen in kaart te brengen en een gezamenlijke 

Friese voedselvisie op te stellen. 

 

Eetbaar Fryslân 

Er is een nieuwe Eetbaar Fryslân website ontwikkeld voor Friese consument, aantal 

productgroepen uitgebreid en duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor plaatsing op de 

website. Vanuit Eetbaar Fryslân is ondersteuning geboden aan 6 lokale voedselinitiatieven 

en samen met Kening fan’e Greide zijn 4 gesprekken met musea en cateraars gevoerd over 

invoering van meer lokale producten in het assortiment. Dit heeft geleid tot een uitgebreider 

aanbod gebaseerd op producten uit de eigen regio. 

Succesvolle eerste Streekweek uitgevoerd van 7 t/m 13 juni met veel publiciteit voor de 

verkrijgbaarheid van lokale producten en lokale voedselinitiatieven met ruim 50 

deelnemende initiatieven en ruim 60 supermarkten met ruim 150 activiteiten. Bereik totaal 

exclusief promotie door deelnemers en LC e.d.: 123.000 tot 1.595.200 views. Per publicatie in 

NDC streekkranten en LC zijn ruim 350.000 huishoudens in Friesland bereikt. Aflevering 92 

van het Dagjournaal Culturele Hoofdstad ‘Kiekes’ stond in het teken van de Streekweek en 

ook Omrop Fryslân heeft live en in de nieuwsuitzendingen verslag gedaan van de opening 

van de Streekweek in de pop-up Streeksuper in winkelcentrum Zaailand. In de maand van 

de Streekweek waren er ruim acht keer zo veel bezoekers op de site van Eetbaar Fryslân. In 

mei en juni bezochten bijna 12.000 mensen de website. 

In samenwerking met Sport Fryslân een gezonde snacktour van 3 tot 10 aug voorbereid, 

onderdeel van ESFAG/LWD2018. FMF heeft Foodtrucks geregeld en Foodbox ontwikkeld 

met folder voor gastgezinnen voor sporters van ESFAG. Er is een analyse uitgevoerd naar de 

mogelijkheden van Streeksupers in Fryslân. Initiatiefnemers staan gereed om te starten in 

Leeuwarden met daarna uitbreiding naar Drachten, Heerenveen en Sneek. Het wachten is op 

de realisatie van het Coöperatief Centrum Regionale Voeding (CCRV) in Drachten. 

 

Noordelijke Voedselagenda 

Samen met de collega Natuur- en Milieufederaties uit Drenthe en Groningen en de 

makelaars Jong Leren Eten uit de drie noordelijke provincies is de Noordelijke 

Voedselagenda ontwikkeld en overhandigd aan de drie gedeputeerden tijdens de Meet & 

Eat: inspiratiebijeenkomst voor voedselbeleid in Noord-Nederland op 16 oktober in Allards 

oog. Het doel is vooral beleidsmakers te inspireren een eigen voedselbeleid te ontwikkelen. 

Van de 112 deelnemers waren ruim 46 afkomstig uit Friesland (veel medewerkers van 

gemeenten). 
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Werkplaats Voedselbossen Noord Nederland 

In 2018 zijn we met de Natuur- en Milieufederaties uit Drenthe en Groningen gestart met de 

COP Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland. Het is een ontmoetingsplek waar 

deelnemers analyses 

delen, elkaar informeren en adviseren en nieuwe praktijken ontwikkelen. De werkplaats 

bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn om een voedselbos op te starten of al aan de slag 

zijn gegaan met de aanleg. Er deden 25 personen actief mee aan de COP en gezamenlijk zijn 

zij bezig met het ontwikkelen van 18 hectare voedselbos. In 2018 hebben we vijf 

bijeenkomsten georganiseerd inclusief een werkbezoek naar het langstlopende Nederlandse 

voedselbos van Wouter van Eck in Groesbeek. Deze excursie is opgenomen en werd 

uitgezonden bij Nieuwsuur en bij RTV Drenthe.  

 

Leernetwerk Duurzame Horeca 

Dit samenwerkingsproject van Stenden, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Friesland en 

de FMF is afgesloten met een bijeenkomst op 30 maart bij Stenden over hoe je je aanbod kunt 

verduurzamen door inkoop van lokale vitale voeding.  De ruim 30 deelnemers waren 

afkomstig uit alle takken van de horecabranche. 

 

Financiën 

 

 

Begroting 

 

Realisatie 

Totaal 

 

 

Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 115.000 € 30.000 € 45.000 € 25.000 € 15.000 € 0 

€ 181.813 € 30.000 € 124.981 € 17.572 € 3.141 €6.119 

 

 

Planning Alle geplande producten zijn in 2018 opgeleverd. Daarnaast is/wordt acquisitie gepleegd 

gericht op voortzetting/vervolg in 2019. 

Organisatie De werkzaamheden zijn uitgevoerd met de partners van Eetbaar Fryslân en 

bovenomschreven nieuwe partners. Daarnaast is op onderdelen gebruik gemaakt van inhuur 

van externen en de inzet van vele vrijwilligers. 

 

  



 

25 

 

Thema Natuurinclusieve Landbouw 
 

Thema 4 

 

Natuurinclusieve landbouw 2018  

Voortgang  

Ambitie/activiteiten 

 

Over het algemeen loopt het goed met dit thema. Er gebeurt veel op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw. FMF is belangrijke aanjager. In de eerste helft van 2018 

kwam het proces met de landbouwdeals langzaam op gang, in de tweede helft begon het 

een concretere vorm te krijgen. Onze rol is het voorzitterschap van de landbouwdeal 

Biodiversiteit, zitting in het voorzittersoverleg en het aansturen van het kernteam LBD 

Biodiversiteit. Door onze inzet is de Landbouwdeal Biodiversiteit ingebracht, het proces 

richting schrijven van een Plan van aanpak en verzamelen van input is door inzet van de 

FMF in goede banen geleid. Ook kijken we met tevredenheid en trots terug op de 

Leeuwarden-Fryslân 2018 en in het bijzonder de producties van Kening fan e Greide. 

 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 Ondersteuning Kening fan e Greide/LF2018 

KfeG  stond vooral in het teken van het uitvoeren van de producties van LF2018. 

Er zijn in totaal 5 producties uitgevoerd waarbij het thema landschap, 

biodiversiteit en weidevogels centraal stond. In totaal waren er 80.000 (grotendeel 

betalende) bezoekers met heel veel aandacht voor het inhoudelijk thema. Helaas 

werd ons voorstel voor de legacy in 2018 door de provincie niet gehonoreerd, 

waardoor er weinig nevenactiviteiten konden worden georganiseerd. Uiteindelijk 

zijn nog de biodiversiteitsweken uitgevoerd. 

  “Broedsje” kunstwerk (nieuw): vertraging door oprichting van stichting; statuten 

en zoeken naar bestuursleden is klaar; in 2019 vergunningen en zoektocht naar 

financiering 

 Living lab, natuur- inclusieve landbouw/versnellingsagenda Noord Nederland 

FMF is een actieve deelnemer in het LL: we hebben inhoudelijke input gegeven 

o.a. voor het nieuwe programma wat in 2019 en 2020 moet worden uitgerold. 

Ook hebben we input gegeven voor de Versnellingsagenda Noord Nederland 

wat heeft geleid tot een kwaliteitsbeeld. 

 Landbouwdeals Duurzame landbouw en Biodiversiteit uitwerken  

Er zijn kernteams en de structuur van het voorzittersoverleg begint te lopen; 

projecten rond Biodiversiteit kunnen via de LBD worden ingediend; eind 2018 is 

er een vijftal gehonoreerd 

 Uitwerking/uitvoering + communicatie biodiversiteitsweken 

Biodiversiteitweken zijn afgerond naar tevredenheid; het koppelen van 

initiatieven in twee a drie weken was effectief, elkaars achterban inzetten was 

prima, dit vraagt om een vervolg. 

 Opzetten van biodiversiteitscampagne in gang zetten met aangesloten 

betrokkenen.  

In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een concept voor een Biodiversiteit- 

Bewustwordingscampagne voor iedere Fries en uiteindelijk voor iedere 

Nederlander; een groot aantal partijen is aangehaakt, te weten overheden, 

onderwijs, TBO’s LF2018 projecten; meerdere keren is er een bijeenkomst 

georganiseerd om ‘het veld’ te vragen om input. De ambitie is draagvlak 

vergroten, concept gedetailleerder uitwerken en financiën vinden voor de verdere 

uitrol. 

 



 

26 

 

 

 

 

 

  

De volgende activiteiten zijn niet uitgevoerd: 

• Participatie in symposium biologische landbouw (via Martien Lankester): 

onduidelijk of er nog symposium komt 

• Diner organiseren op locatie met streekproducten + biologisch met koppeling De 

Slachte (ging niet door); Omgezet naar inzet biodiversiteitsweken. 

Financiën/acquisitie 

 

 

 

Begroting 

Wijziging boekjr 

Realisatie 

 

Totaal 

 

 

Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 90.000 € 45.000 € 15.000 € 5.000 € 25.000 € 0 

 + € 9.950     

€ 131.807 € 54.950 € 20.736 € 10.977 € 38.800 € 6.344 

 

Onze inzet voor de landbouwdeals is veel groter dan van te voren was begroot. Helaas 

waren we niet in staat om daarvoor financiering te regelen. Dat betekent deels een 

herprioritering.  

Het symposium biologische landbouw en diner streekproducten is niet doorgegaan. De 

vrijgevallen uren zijn besteed aan de biodiversiteitsweken en de landbouwdeals. 

 

Planning De meeste projecten zijn volgens planning uitgevoerd. Een aantal projecten is niet 

doorgegaan o.a. de participatie in symposium biologische landbouw (via Martien 

Lankester) en streekdiner. Reden hiervoor was dat we afhankelijk waren van derden. Ook 

de landbouwdeals hebben vertraging opgelopen o.a. vanwege onduidelijkheid over de te 

kiezen insteek en onduidelijke structuur. Ook de producties van KfeG zijn grotendeels 

volgens planning uitgevoerd. 

Organisatie We werken met veel partijen samen. Aan de biodiversiteitscampagne doen 40 

organisaties mee. De samenwerking met de gebiedscollectieven verloopt nog niet zo vlot. 

Zij hebben moeite om tot actie te komen en opereren voorzichtig. De interne organisatie is 

op orde. 
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Thema Natuur en Mens 

 

Thema 5 Natuur en mens 2018 

Ambitie/ 

activiteiten 

Mede door inzet van de FMF is dit jaar het volgende bereikt voor de volgende ambities: 

1. Activeren van grote groepen burgers en organisaties 

Met operatie steenbreek zijn dit jaar 14 acties in de wijken van Leeuwarden en de dorpen Grou en 

Goutum gehouden waaraan in totaal honderden mensen aan hebben meegedaan. Er zijn 28.000 

tegels opgehaald (is circa 3.000 m2 verharding!) en vervangen door groen.  

Rond de insectensterfte/bijen zijn dit jaar 13 organisaties bij elkaar gebracht om gezamenlijk inzet te 

plegen, werkzaamheden onderling af te stemmen en ervaring/kennis uit te wisselen. Een van de 

gezamenlijke werkzaamheden betreft het samenwerkingsproject Nederland Zoemt samen met 

Landschapsbeheer Friesland (projectleider) en IVN om onder meer burgers te bewegen bij-

vriendelijke maatregelen te treffen. Diverse groepen van burgers hebben dit inmiddels gedaan (zie 

ook www.nederlandzoemt.nl). Er is in het najaar meegeholpen met een provinciale bijendag 

waaraan vele organisaties en honderden geïnteresseerden aan mee hebben gedaan. Tijdens die dag 

zijn er diverse bijenpacts ondertekend waarbij de FMF ook een van de pacts onder haar hoede heeft 

genomen.  

Samen met een communicatiebureau en de professionele natuurorganisaties, LTO en agrarische 

collectieven is voor het thema biodiversiteit een communicatieplan en bijbehorende 

communicatiemiddelen bedacht die uniek is op dit gebied in Nederland. Lancering hiervan vindt 

later in 2019 plaats. We zijn nu bezig met de financiering. 

De film de Wilde Stad is in samenwerking met de gemeente Leeuwarden vertoont bij Van Hal. Na 

afloop van de vertoning heeft de maker de productie van de film toegelicht en vragen hierover 

beantwoord.  

 

2. Via voorbeeldprojecten versterken van de natuurkwaliteit en nieuwe mogelijkheden zoeken om de natuur 

te versterken en burgers daarbij te betrekken. 

Samen met IFG,  Natuurmonumenten, SBB, Wetterskip Fryslân, Federatie Particulier Grondbezit, 

de Bosgroepen en LTO heeft de FMF meegewerkt aan een ‘Right to Challenge’ om de aankoop en 

inrichting van natuur over te nemen van de provincie. De verdere uitwerking van het RtC plan is 

na de zomer van start gegaan. In het plan is het nadrukkelijk de bedoeling om de natuuraankoop en 

inrichting meer met- en voor de Mienskip te doen. De uitdaging die gedaan is, is uniek in 

Nederland. Oplevering van het plan is medio maart 2019.    

In het kader van Operatie steenbreek zijn gehele tuinen, geveltuinen, plantenbakken, verticale 

tuinen en boomspiegels aangelegd om als inspiratie te dienen voor anderen. In Friesland zijn 

bijenweides als voorbeeld aangelegd. Dit is onderdeel van het project Nederland Zoemt. 

http://www.nederlandzoemt.nl/
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De uitvoering van Natuerlik Ferskaat is begin dit jaar in 2 dorpen van start gegaan nadat de 

financiering rond was. In 6 andere dorpen is de financieringsaanvraag inmiddels ingediend.  De 

inventarisatie uitgevoerd in het kader van het project Natuerlik Ferskaat NO Fryslân is afgerond en 

de rapportage is opgeleverd. In 2018 is eveneens een start gemaakt met de acquisitie voor het 

kunnen realiseren van ideeën voorgekomen uit deze inventarisatie. Een deelproject van Natuerlik 

Ferskaat NO – Vitale Akkers – is ingediend voor POP3 i.s.m. agrarisch collectief De Waadrâne en 

Landschapsbeheer Friesland. In 2019 wordt dit – helaas afgewezen project – wederom ingediend. 

Op 2 bedrijventerreinen heeft de FMF i.s.m. de bedrijven en een ecologisch adviesbureau plannen 

gemaakt voor een ecologische herinrichting van de terreinen. Met de inrichting/verdere 

planvorming is eind 2018  gestart. Oplevering vindt plaats in 2019.   

 

3. Provinciaal en gemeentelijk beleid is aangepast: meer aandacht voor natuur en biodiversiteit. 

In 5 gemeenten zijn moties op het gebied van biodiversiteit aangenomen om een 

biodiversiteitsaanpak/aanpak insectensterfte op te stellen. FMF heeft informatie daarover verstrekt 

en meegedacht. Met het project Nederland Zoemt worden bovendien gemeenten gestimuleerd om 

bijvriendelijke maatregelen te treffen. Naar aanleiding van de insectenmotie in provinciale staten - 

waaraan de FMF heeft meegewerkt - is met 12 organisaties die actief zijn met de insectensterfte een 

concreet voorstel gedaan vooruitlopend op het plan van aanpak rond de insectensterfte. 

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de motie en bijbehorend budget is aangenomen in provinciale 

staten.  1 gemeente is lid geworden van operatie steenbreek en 1 andere gemeente heeft diverse 

acties op touw gezet waarbij FMF advies gegeven heeft.   

Er is samen met een vijftal gemeenten een bijeenkomst gehouden om kansen voor  natuur in de 

gemeentelijke omgevingsvisies op te nemen, te benoemen. De resultaten worden begin 2019 

verspreid onder de overige gemeenten in Fryslân.   

Samen met 4 gemeenten, 4 natuurorganisaties, 3 bedrijven, woningbouwcorporatie en hogeschool 

Van Hall is in een kort tijdsbestek een voorstel op initiatief van de FMF voor een regiodeal over 

biodiversiteit ingediend bij het Rijk. Het voorstel voor meer biodiversiteit samen met burgers in de 

bebouwde omgeving betrof een ambitieus programma van een kleine 8 miljoen euro waarbij de 

helft van de co-financiering werd toegezegd vanuit de deelnemende organisaties. Helaas heeft dit 

voorstel het niet gered in deze ronde. Door het maken van het voorstel is de interesse voor meer 

biodiversiteit in de gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk aangewakkerd.  

Financiën 

 

Begroting 

Realisatie 

 

Totaal 

 

 

Boekjaar subsidie 

 

Project subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 133.000 € 35.000 € 17.500 € 12.500 € 58.000 € 10.000 

€ 110.574 € 35.000 € 11.815 € 14.577 € 24.590 € 24.592 
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Planning Projecten zijn conform afspraak afgerond.  Ook nieuwe activiteiten zijn opgepakt zoals Regiodeal 

biodiversiteit. 

Organisatie Loopt goed. Samenwerking met veel partijen o.a. LBF, terreinbeheerders. 
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Thema Moai Fryslân 
 

Thema 6 Moai Fryslân 2018 

Ambitie/activiteite

n 

In Omgevingsvisie wordt rekening gehouden met Omgevingskwaliteiten Fryslân 

In het koersdocument voor de provinciale omgevingsvisie is in samenwerking met Friese 

natuurorganisaties input geleverd die grotendeels terug te zien is in het Koersdocument en 

het ontwerp Omgevingsvisie. Ook is actief deelgenomen aan de eind vorig jaar 

georganiseerde bestuurlijke overleggen. Het eindresultaat is bevredigend: thema’s als 

biodiversiteit, klimaat en energietransitie hebben een prominente plek in het Ontwerp 

Omgevingsplan. 

 

Bewustwording van de Friezen van het belang van het Friese landschap  en de mogelijkheden om 

daaraan bij te dragen is vergroot. 

TV-serie ‘Romte’ is uitgezonden (en recentelijk herhaald) en bekeken door 62.000 Friezen. 

Circa de helft is door het zien van de serie geïnspireerd geraakt. De serie werd beloond met 

een – hoger dan gemiddeld kijkcijfer -  7,3. Prachtig project. Via onze community is de 

televisieserie ruim onder de aandacht gebracht en zijn acties gehouden om mensen na te 

laten denken over hun omgeving. Er is voor de 14e keer een  ‘’Nacht van de Nacht” 

georganiseerd met 50 activiteiten en 5000 deelnemers. Dit was een mooie opkomst. Er zit 

nog steeds energie in dit project! 

 

Kennis over Omgevingswet is vergroot 

Zie integrale gebiedsaanpak 

 

Meer aandacht voor belang van Friese burger voor water (kwaliteit en veiligheid) en zwerfafval 

 Samen Fryslân Schoon 

 Er zijn 2 gemeenten die meedoen aan Samen Fryslân Schoon: Harlingen en Waadhoeke; 32 

opruimacties zijn in deze gemeenten gehouden, 33 afvaltheaterlessen gegeven op 

basisscholen, 2 VO projecten uitgevoerd, pratende afvalbakken ingezet bij 6 festiviteiten in 

beide gemeenten. 

  

 Skjin Wetter  

Als vervolg op de pilot in Franeker in 2017 heeft op zaterdag 6 oktober 2018 de grote 

schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de Elfstedenroute plaatsgevonden. 

In Franeker en op drie andere locaties op de Elfstedenroute (Balk, Sneek en Leeuwarden) 

hebben meer dan 200 duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, brandweerkorpsen en 

diverse andere vrijwilligers zwerfafval opgeruimd. Het doel van Skjin Wetter is 

bewustwording creëren rond de grote hoeveelheid (zwerf)afval die jaarlijks in het 

oppervlaktewater terecht komt, de gevolgen die dit heeft en wat je er zelf aan kunt doen om 

het te voorkomen. De actie was een gezamenlijk initiatief van de SFS, Wetterskip Fryslân en 

de Friese gemeenten. Skjin wetter heeft veel afval uit het water gehaald. Op de locatie Sneek 

is de gehele dag het afval gewogen. In totaal is hier 1437 kilo afval uit het water gevist. Het 

was een succesvolle happening met veel toeschouwers vooral in Leeuwarden en Sneek en 

veel aandacht van Friese en landelijke media (radio en tv). 

 

 Brêge/bridge 

 Als onderdeel van dit project zijn onder 80 bruggen in heel Fryslân dit voorjaar enorme 

foto’s opgehangen. Deze foto’s – met als thema water – zijn door burgers gemaakt en door 

een jury geselecteerd.  Daarmee willen we aandacht vragen voor de schoonheid van het 

Friese landschap. Het project is onderdeel van LF2018. 
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 Project Act Magnet 

 Dit initiatief heeft in totaal 120 betrokken deelnemers gehad, resultaat (kunstwerk) werd 

getoond tijdens 8ste dag, dat werd uitgezonden door Omrop Fryslân. De uitzending werd 

door 35.000 mensen bekeken. Het kunstwerk is ook nog  tentoongesteld tijdens de Water 

Experience day bij Wetsus op 22 september. 

  

Financiën 

 

Begroting 

Wijziging 

Realisatie 

Totaal 

 

€ 99.995 

Boekjaar 

subsidie 

€ 35.995 

Project 

subsidie 

€ 24.000 

NPL 

 

€ 0 

Externen 

 

€ 15.000 

Overige 

overheden 

€ 25.000 

 - € 18.905     

€ 270.330 € 17.090 € 115.005 € 3.349 € 9.177 € 125.709 
 

Planning Projecten zijn conform afspraak afgerond.  Ook nieuwe activiteiten zijn opgepakt zoals Skjin 

Wetter. 

Organisatie Loopt goed. Samenwerking met veel partijen o.a. LBF, LF2018. 
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Thema Gebiedsgerichte Integrale Aanpak 
 

 

Thema 7 

 

Gebiedsgerichte, integrale aanpak 2018 

Ambitie/activiteit

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De Skieding zal een voorbeeld zijn van een integrale gebiedsaanpak waarbij alle stakeholders een 

mooi uitvoeringsplan voor natuur en biodiversiteit hebben ontwikkeld. 

De FMF heeft samen met 4 andere organisaties ideeën voor een integrale gebiedsaanpak 

opgesteld en op kosten gezet en dit plan bij de besprekingen over de Skieding ingebracht. 

Dit heeft een aantal moties opgeleverd in Provinciale Staten waarna uiteindelijk alleen één 

van de beoogde maatregelen “het maken van een landschapsplan“ overbleef.  

 

De binding tussen Natuur en mens is versterkt door het uitvoeren van Groene lopers en projecten in 

het kader van SGS. Dit zijn voorbeeldprojecten voor de rest van Fryslân. 

Van de vier groene loperprojecten hebben er 3 dit jaar geleid tot een fysieke inrichting 

samen met de betrokkenen in het gebied. De andere groene lopers bevinden zich in de 

planvoorbereiding waarbij de gemeente voor de uitvoering al wel budget voor heeft 

gereserveerd.  

Van alle 5 Shared Grien Space locaties zijn dit jaar alle vijf opgeleverd. Van 3 SGS locaties 

is voor en na de uitvoering de waardering gemeten van omwonenden. Hieruit bleken alle 

locaties voor en na met sprongen1 vooruit te zijn gegaan. Een van de projecten (in 

Kimswerd) is door Natuurmonumenten als landelijk voorbeeld voor burgerparticipatie 

betiteld.  

 

Uitvoering van de veenweidevisie 

FMF heeft een actieve rol bij de uitvoering van de Friese veenweidevisie. Samen met 

landbouw, Wetterskip en de groene organisaties  heeft ze dit jaar het volgende gedaan: 

- Deelname in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide en het programmateam. 

- Bemensing van de klankbordgroepen met vertegenwoordigers natuur en milieu. 

Deze vertegenwoordigers worden ondersteund.  

- Voorstellen gedaan voor uitvoeringsprogramma 2018/2019 en voor Regiodeal 

veenweide. 

- Input voor de lange termijn visie 

- Verkenning gestart naar een op te richten Grondbank veenweide. Commitment 

daarover van partijen in het landelijk gebied. Er zijn voorbereidingen gaande om 

een organisatie hiervoor op te richten. 

- Projectvoorstel ontwikkeld voor gebiedsaanpak Idzegea 

FMF heeft een actieve deelname aan de subtafel veenweide t.b.v. het Klimaatakkoord. Dit 

heeft geresulteerd in een landelijke aanpak voor de veenweide en een doelstelling van 1 

Mton vermeden CO2 uitstoot in 2030. Het voorstel is integraal overgenomen in het concept 

                                                      
1 Van de drie locaties waar dit werd gemeten (Tzum, Kimswerd en Minnertsga/schaal 0 - 10) bleek in 

Tzum de waardering van 2,8 naar 8,2 te zijn gegaan. In Kimswerd van 4,8 naar 7,3 en in Minnertsga 

van 1,9 naar 7,5    
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Klimaatakkoord. Er is tevens een voorstel voor de Klimaatenvelop 2019 ingediend. De 

voorstellen voor de provincie Fryslân (4,5 miljoen en die van de NMF’s (425.000,-) worden 

zoals het er nu naar uit ziet gehonoreerd. Samen met It Fryske Gea, Pieter Winsemius en 

CLM is een propositie gemaakt voor de (landelijke) aanpak veenweide. Voorstellen hebben 

landelijke aandacht.  

 

Better Wetter 

Er  is een projectvoorstel gemaakt voor Better Wetter gericht op waterberging in dorpen 

(o.a. Operatie Steenbreek). Wordt in 2019 verder opgepakt. 

 

Gebiedsproject Natuur inclusieve landbouw 

Gebiedsprocessen met de collectieven verlopen traag en moeizaam. Heroriëntatie is nodig.  

De gebiedscollectieven hebben hoge ambities wat NIL betreft; echter, de organisatie blijft 

soms achter. En soms is het zoeken voor de koplopers om de grote groep mee te krijgen, 

dat gaat de FMF niet altijd snel genoeg. Met gebiedscollectief It Lege Midden en Elan 

wordt samen met IFG en SBB gezocht naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen boeren 

en de TBO’s. Dit gaat niet vlot maar men is wel gemotiveerd. Er is een veldsessie geweest 

met een bodembioloog. Duidelijk is steeds dat er behoefte is aan informatie. Een 

bijeenkomst met Cees Water heeft plaatsgevonden en  twee avonden met alle leden van de 

collectieven hebben plaatsgevonden. De vraag is voorgelegd, hoe nu verder én of we zo 

verder willen met elkaar. 

 

Meerdere locaties zijn bekeken waar de TBO’s en de gebiedscollectieven samen 

onderzoeken hoe daar een pilot NIL kan worden gerealiseerd. Het blijkt iedere keer lastig 

te zijn. Conclusie van FMF en TBO’s is toch dat de besturen van de gebiedscollectieven 

hun leden lastig in beweging krijgen om mee te doen. In 2019 volgt nog een aantal 

afrondende gesprekken met de besturen, hieruit zal blijken of er óf nog een pilot komt óf 

dat we het project gaan afronden. Resultaat is dan dat er nieuwe contacten zijn gelegd met 

de TBO’s en de gebiedscollectieven en dat er nieuwe afspraken worden gemaakt en zijn 

gemaakt rond pacht en doelstellingen rond biodiversiteit. 

 

Financiën 

 

 

Begroting 

Realisatie 

 Totaal 

 

 

Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 98.500 € 35.000 € 20.000 € 10.000 € 26.000 € 7.500 

€ 124.046 € 35.000 € 15.648 € 18.283 € 44.614 €10.500 

 

Er is verlies geleden op het project voor de veenweide, vanwege extra inzet voor 

Klimaatakkoord en inzet BOF en programmateam 

Planning Activiteiten en projecten lopen conform planning. Wel extra inzet nodig voor uitvoering 

veenweidevisie.  

Organisatie Vacature thematrekker nog niet ingevuld. Moeizaam om hier iemand voor te vinden. 

Projecten gaan desondanks door. 
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Thema Achterban 
 

Thema 8 

 

Achterban/binding 2018 

 

Ambitie/activit

eiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 netwerk/ledenbijeenkomsten 

Er zijn 13 netwerk/ledenbijeenkomsten georganiseerd o.a. 11 GroenLunches over diverse 

‘groene’ onderwerpen met gemiddeld 70 bezoekers. De GroenLunch met Hilda Feenstra over 

praktische duurzaamheid in de Johannes de Doperkerk trok veel publiek. (80 bezoekers), de 

GroenLunch in de Johannes de Doperkerk met Willem Foorthuis over ‘Kan Friesland haar 

640.000 inwoners zelf voeden?’ (80 bezoekers), de GroenLunch in de Johannes de Doperkerk 

met Cees-Jan Pen over ‘Duurzaam verstedelijken lust of last’ (80 bezoekers), de GroenLunch in 

Van Hall over biodiversiteit met RUG onderzoeker Raymond Klaassen (ruim 140 bezoekers) 

en de GroenLunch met prof. Ad van Wijk over ‘Waterstof sleutel tot energietransitie’ in Van 

Hall (120 bezoekers).  

De Friese dagbladen, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, publiceerden over de 

GroenLunches met Willem Foorthuis, Raymond Klaassen, Cees-Jan Pen en Joanna Wortel die 

sprak over ‘Verduurzaming binnen Philips hoe pak je dat aan?’. Omrop Fryslân besteedde 

aandacht aan de GroenLunch over Cees-Jan Pen. 

 

De Groene Aftrap voor ons hele netwerk in Natuurmuseum Fryslân waarin we ons 

programma voor 2018 presenteerden, trok ruim 130 belangstellenden. Omrop Fryslân maakte 

drie rechtstreekse reportages op onze Groene Aftrap en het Friesch Dagblad schreef een leuk 

artikel. 

 

In AquaZoo kwamen ruim 40 mensen van onze aangesloten organisaties bijeen om samen te 

praten over ons werkplan 2019. Aansluitend bezochten we ‘Conference of the Birds’ met 

trompettist Eric Vloeimans en geluidskunstenaar Sytze Pruiksma in het Groene Ster gebied. 

 

Communicatie 

Een populaire versie van het jaarverslag (digitaal) is niet gerealiseerd, omdat de digitale 

bezoekcijfers van jaarverslagen uit eerdere jaren ons leren dat te weinig mensen kennis nemen 

van zo’n jaarverslag. Wel is er een jaarverslag gerealiseerd voor onze belangrijkste 

stakeholders, waaronder de Provincie. Bovendien hebben we een corporate folder over de 

FMF gemaakt en is onze meerjarenvisie ‘Samen Werken aan een duurzaam Fryslân’ herdrukt.  

Met deze ‘papieren’ producten, ruime free publicity via de Friese dagbladen en Omrop 

Fryslân en onze eigen digitale communicatiemiddelen – FMF website, FMF-facebook, FMF-

twitter en Ik hou van Fryslân facebook en Instagram – slagen wij erin om ons verhaal bij veel 

Friezen onder de aandacht te brengen. Onze FMF website trok in 2018 16.000 bezoekers en 

22.000 bezoeken. Met project- en campagnesites, o.a. Eetbaar Fryslân, trekken we nog eens 

25.000 bezoekers. FMF-facebook had in 2018 500 vrienden, FMF-twitter 1350 volgers, Ik hou 

van Fryslân Instagram 600 volgers en Ik hou van Fryslân facebook 13.000 vrienden. Onze FMF 

nieuwsbrief verscheen 13 keer en heeft ruim 5000 abonnees. 

 

Nieuwe leden 

Er hebben zich in 2018 vier nieuwe organisaties aangesloten bij de FMF: Noordelijk 

Zadennetwerk, Werkverband Friese Rassen, Bosgroep Noord-Oost Nederland en 

Landschapsbeheer Friesland.  
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Coördinatie reacties en beantwoording vragen/advisering burgers 

Diverse gezamenlijke reacties zijn gegeven en er is afstemming geweest omtrent de reactie. Dit 

betrof de omgevingsvisie, opwaardering van de weg De Skieding, windpark Nije Hiddum 

Houw, de plannen voor een nieuwe grootschalige palletfabriek, de provinciale natuurvisie en 

inbreng voor de partijprogramma’s van de politieke partijen die deelnemen aan de provinciale 

verkiezingen in 2019. Daarnaast heeft de FMF advies en ondersteuning gegeven op het gebied 

van ruimtelijke ordening aan 17 al dan niet aangesloten groepen en samen met diverse 

partijen een voorstel voor een regiodeal over biodiversiteit ingediend. Ten slotte zijn 50 vragen 

van burgers beantwoord over natuur, milieu en duurzaamheid. 

 

 

Grien Oerlis 

Er zijn zes Grien Oerlissen georganiseerd. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd 

waaronder de ‘Right to Challenge’ om de aankoop en inrichting van de natuur over te nemen 

van de Provincie. Daarnaast hebben de Grien Oerlis partners begin van dit jaar een excursie 

voor statenleden georganiseerd.  

 

Nieuwe website 

Op dit moment wordt er vorm gegeven aan een nieuwe corporate website. Deze wordt in 

samenwerking gerealiseerd met alle andere federaties. Er komt een gezamenlijke vernieuwing 

van de huisstijl van de Natuur en Milieufederaties. Deze wordt in het eerste/tweede kwartaal 

van 2019 gelanceerd. 

 

Nieuw logo 

Er komt een vernieuwd FMF logo. Deze wordt het eerste kwartaal van 2019 in gebruik 

genomen. 

 

 

Financiën 

 

 

Begroting 

 

Wijziging 

Realisatie 

Totaal Boekjaar 

subsidie 

 

Project 

subsidie 

 

NPL 

 

 

Externen 

 

 

Overige 

overheden 

 

€ 125.505 € 94.505 € 0 € 26.000 € 5.000 € 0 

 +  € 8.955     

€ 143.735 € 103.460 € 0 24.595 15.680 € 0 
 

Planning We hebben geconstateerd dat het aantal ontwikkelingen op het gebied van RO toeneemt. Mn 

de ontwikkeling van zonneparken is enorm. We hebben halverwege het jaar intern geschoven 

en extra capaciteit gerealiseerd. Het blijft wel een aandachtspunt. 

Organisatie Geen bijzonderheden 

 

 

 

  



 

36 

 

Netwerken 
1. Bomenstichting 
www.bomenstichting.nl 

2. Bond Friese VogelWachten (BFVW) 
Lid RvT: H. Minkes 
www.friesevogelwachten.nl 

3. Bosgroep Noord-Oost Nederland  
http://www.bosgroepen.nl/ 

4. Bezoekerscentrum Mar en Klif 
www.marenklif.nl 
www.groendoen.net 

5. Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk 
www.hetblauwehart.org 

6. Ned. Bijenhoudersvereniging Afd. leeuwarden 
www.leeuwarden.bijenhouders.nl 

7. Fryske Feriening Foar Fjildbiology 
Lid RvT: F.Hoff 
www.fjildbiology.nl 

8. It Fryske Gea 
Lid RvT: H. Dommerholt 
www.itfryskegea.nl 

9. IVN, afdeling Heerenveen e.o. 
www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo 

10. IVN, afdeling Leeuwarden 
ivn.nl/afdeling/leewarden 

11. IVN, afdeling Ooststellingwerf 
www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf 

12. IVN, afdeling Súdwesthoeke 
www.ivn.nl/sudwesthoeke 

13. IVN Noord-Oost Friesland 
ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland 

14. Jeugd Natuur Club “The Nature Kids” 
www.jeugdnatuurclub.nl 

15. Koninklijke Jagersvereniging, regio Friesland 
www.jagersvereniging.nl 

16. KNNV afdeling Fryslân 
lid RvT: H. Jansen 
www.knnv.nl/fryslan 

17. Landschapsbeheer Friesland 
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/ 

http://www.bomenstichting.nl/
http://www.friesevogelwachten.nl/
http://www.bosgroepen.nl/
http://www.marenklif.nl/
http://www.marenklif.nl/
http://www.groendoen.net/
http://www.hetblauwehart.org/
http://www.leeuwarden.bijenhouders.nl/
http://www.fjildbiology.nl/
http://www.itfryskegea.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/heerenveen-eo
https://www.ivn.nl/afdeling/leeuwarden-eo
http://www.ivn.nl/afdeling/ooststellingwerf
http://www.ivn.nl/sudwesthoeke
https://www.ivn.nl/afdeling/noord-oost-friesland
http://www.jeugdnatuurclub.nl/
http://www.jagersvereniging.nl/
http://www.knnv.nl/fryslan
http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/
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18. Leerschool Permacultuur Friesland 
www.leerschoolpermacultuur.nl 

19. Milieuplatform Leeuwarden 
www.milieuplatform-leeuwarden.nl 

20. Natuur- en Landschapsvereniging ‘De Wâlden, De Marren’ 

21. Natuurmuseum Fryslân 
www.natuurmuseumfryslan.nl 

22. Noorden Duurzaam 
www.noordenduurzaam.nl 

23. Noordelijk zadennetwerk 
www.noordelijkzadennetwerk.nl 

24. Vereniging Noordenwind 
www.noordenwind.org 

25. Stichting Bomenridders 
www.bomenriddersleeuwarden.nl 

26. Stichting Gaasterlân Natuerlân 
www.gaasterland-natuurland.nl 

27. Stichting Historisch Belang Noord Nederland 
www.historischbelang.nl 

28. Sportvisserij Fryslân 
Lid-RvT: H.J. Holtman 
www.visseninfriesland.nl 

29. Stichting Miljeuwurkgroep Boalsert 
www.milieuwerkgroepbolsward.nl 

30. Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd 
Lid RvT: J. Persenaire 
www.landschapnijefurd.nl 

31. Stichting Van Ommenpolder 

32. Stichting Vrienden van het Nannewiid 
Lid RvT: G. Algera 
www.vriendenvanhetnannewiid.nl 

33. Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland 
www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm 

34. Vereniging Milieudefensie, kerngroep Leeuwarden 
www.milieudefensie.nl 

35. Vereniging Moai Skarsterlan 
www.moaiskarsterlan.nl 

36. Natuurvereniging Geaflecht 
Lid RvT: R.F. Oosterbaan 
www.geaflecht.nl 

http://www.leerschoolpermacultuur.nl/
http://www.milieuplatform-leeuwarden.nl/
http://www.natuurmuseumfryslan.nl/
http://www.noordenduurzaam.nl/
http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?page_id=13
http://www.noordenwind.org/
http://www.bomenriddersleeuwarden.nl/
http://www.gaasterland-natuurland.nl/
http://www.historischbelang.nl/
http://www.visseninfriesland.nl/
http://www.milieugroepbolsward.nl/
http://www.landschapnijefurd.nl/
http://www.vriendenvanhetnannewiid.nl/
http://www.ecoplan.nl/inhoud/links/doorlinkpagina/SVB.htm
http://www.milieudefensie.nl/
http://www.moaiskarsterlan.nl/
http://www.geaflecht.nl/
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37. Natuerferiening Bakkefean e.o. 
Lid RvT: D. Klijnstra 
www.Natuur-Bakkeveen.nl 

38. Vereniging Natuurmonumenten 
www.natuurmonumenten.nl 

39. Waddenvereniging 
www.waddenvereniging.nl 

40. Water Natuurlijk Fryslân 
www.waternatuurlijk.nl/fryslan 

41. Werkgroep Kerkuilen 
www.kerkuil.com 

42. Werkverband Friese Rassen 
www.werkverband-frieserassen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.waddenvereniging.nl/
http://www.waternatuurlijk.nl/fryslan
http://www.kerkuil.com/
http://www.werkverband-frieserassen.nl/
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Friese Milieu Federatie 

Agora 6, 8934 CJ te Leeuwarden 

058-7600760 


