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Voorwoord 

Het jaar 2019 was het jaar nadat we in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn geweest. 

Het jaar waarin we vele activiteiten hebben uitgevoerd, gekoppeld aan de doelen en de 

ambities van de FMF. De verwachting dat 2019 wat rustiger en minder hectisch zou zijn is 

echter niet uitgekomen. Er werd volop nagedacht over een vervolg op LF2018, 

voorbereidingen voor de nieuwe Friese Regionale Energiestrategie werden getroffen en last 

but not least: in 2019 waren er provinciale- en Wetterskipsverkiezingen waar de FMF 

namens de natuur en milieuorganisaties in Fryslân input voor heeft geleverd. En niet voor 

niets want onder meer thema’s als veenweide en biodiversiteit zijn stevig in het provinciale 

akkoord verankerd. Daar zijn we blij om. Het is voor de komende tijd vooral zaak om de 

mooie woorden en ideeën te vertalen naar actie. De urgentie is hoog want bijvoorbeeld met 

de weidevogels blijft het onverminderd slecht gaan. Er zijn ook positieve zaken te melden: 

de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Fryslân stijgt stevig en met de komst van 

een aantal grote windparken zal dit zelfs in 2020 verdubbelen. Op het moment dat dit 

voorwoord geschreven wordt zitten we nog midden in de Corona crisis. Wat dit betekent 

voor de FMF is nog niet helemaal duidelijk. Het zal in ieder geval een behoorlijke impact 

hebben op onze manier van werken en mogelijk op onze organisatie. We willen als FMF deze 

crisis aangrijpen en gebruiken om een aantal zaken te versnellen bijvoorbeeld het investeren 

in een gezonde en duurzame economie en het bevorderen van lokale duurzame (voedsel) 

productie. Kortom: we zien op het gebied van duurzaamheid allerlei mooie initiatieven, 

maar we zullen de komende tijd echt moeten versnellen om uiteindelijk de doelen te halen. 

Een mooie uitdaging. 

 

Pieter de Haan 

Voorzitter FMF 
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Leeswijzer 

Dit jaarverslag bevat het inhoudelijke verslag van de activiteiten die we in 2019 hebben 

uitgevoerd. Tevens bevat het informatie over onze organisatie, een samenvatting van het 

financiële verslag van 2019. In onze jaarrekening leest u meer over de financiële 

verantwoording van de FMF over het jaar 2019. 

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), Duurzame Voeding, Natuurinclusieve Landbouw, Mens en 

Natuur, Moai Fryslân, Gebiedsgerichte, Integrale Aanpak en Binding Achterban. 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. Visie en missie  
 

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 40 

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

reactieve organisatie, naar een agendasettende, proactieve netwerkorganisatie ontwikkeld.  

 

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. 

 

Opgaven 

We werken aan 3 opgaven zoals beschreven in onze Meerjarenvisie 2017 – 20:: 

• 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) 
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3. Duurzame Voeding 

4. Natuurinclusieve Landbouw 

5. Mens en Natuur 

6. Moai Fryslân 

7. Gebiedsgerichte, Integrale Aanpak 

8. Binding Achterban 

 

Hieronder staat een aantal bijzonderheden per thema voor het van 2019. In de bijlage bij dit 

jaarverslag wordt dit verder uitgewerkt. 

 

Friese Klimaataanpak 2019 
 

 

In Fryslân bruist het van de initiatieven op het gebied van duurzame energie. Er zijn meer 

dan 50 energiecoöperaties die zich bezighouden met onder meer duurzame 

energieopwekking. Buurkracht die in samenwerking met de FMF meer dan 60 wijken en 

dorpen heeft geholpen met energiebesparing acties. Niet alleen lokaal is er van alles gaande, 

ook landelijk en provinciaal is er van alles gebeurd: het Klimaatakkoord, waar de Natuur en 

Milieufederaties actief aan hebben meegedaan, is vastgesteld en Friese gemeenten bereiden 

zich voor op het maken van een Regionale Friese Energiestrategie. De RES Fryslân zal in 

2020 in concept klaar zijn. De FMF heeft een belangrijke plek in dit proces. Zij coördineert 

niet alleen maar komt ook met nieuwe initiatieven zoals de Koolstofbank Veenweide 

waarmee in 2019 gestart is. De Koolstofbank is een handelsplatform van CO2 certificaten. In 

eerste instantie gericht op CO2 certificaten vanuit de veenweide, maar op termijn ook 

certificaten vanuit het aanplanten van bomen, vastleggen van koolstof in de bodem en nog 

veel meer. Er zijn ook zaken die wat minder goed gingen: de samenwerking met de 

Effect: 

 

Er is meer kennis, 

draagvlak en handeling 

perspectief bij burgers, 

bedrijven en overheden 

Het energieverbruik in 

Fryslân neemt af 

Het aandeel 

hernieuwbare energie in 

Fryslân neemt toe 

Lokale opwekking is in 

toenemende mate 

eigendom van de 

omgeving 

 

Impact: 

 

Reductie broeikasgas 

emissies 

Draagvlak voor 

energieopwekking 

 

 

 

 

  

Activiteit: 

 

Ondersteunen lokale 

energie initiatieven 

Voorbereiden RES 

Fryslân/participatieco

alitie 

 

Opzetten van 

energiebesparingactie

s Buurkracht 

 

Ontwikkelen VNG 

Innovatieve 

Aanpakken 

 

Leeratelier Right to 

Challenge 

Output: 

 

 

Voorstel voor 

landelijke uitrol CO2 

bank  

 

Friese ZonneWIJzer  

 

Propositie gemeenten  

Participatie Coalitie  

 

60 lokale initiatieven 

ondersteund 

 

Ontwikkeling van een 

coöperatief deelauto 

concept 

MobiliteitvanOns). 

 

Workshop RtC voor 

energie  
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Energiewerkplaats ging moeizaam en is eind 2019 gestopt. De FMF investeert nu in de 

samenwerking met Ús Koöperaasje en Buurkracht onder de noemer van de 

Participatiecoalitie.  

 

Circulaire Economie 
 

 

We staan nog aan het begin van de transitie naar een meer circulaire economie. Dit zal 1 

van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn: minder afhankelijk van 

grondstoffen en grondstoffen die we gebruiken hebben geen of zo weinig mogelijk 

negatieve impact op milieu en leefomgeving. De FMF kiest ervoor om onder meer in 

samenwerking met de Vereniging Circulaire Economie te focussen op bewustwording 

van de Friese Dorpen. Daarvoor is zij in 2019 een samenwerking aangegaan met de NDC-

mediagroep waarmee een campagne CE is voorbereid en gestart. Dit hebben we gedaan 

met online acties en via de kranten. Daarmee hebben we een doelbereik van 300.000 

Friezen. Ook is er een (landelijk) servicepunt CE opgezet om (landelijk) kennis te delen. 

Een nieuw element is het bevorderen van het gebruik van de Sustainable Development 

Goals. Dit is het vervolg op de millennium doelstellingen en wordt mondiaal gebruikt om 

een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is 

een succesvol symposium georganiseerd in samenwerking met vele organisaties 

waaronder Van Hall Larenstein en Milieuplatform Heerenveen. Ook zien we in 

toenemende mate de “deeleconomie” in Fryslân opkomen. Bij de deeleconomie staat 

delen en collectief consumeren centraal. De FMF heeft dit in 2019 aangejaagd door het 

concept van de “deelauto” te promoten en om dorpen te ondersteunen die hiermee aan de 

slag willen. 

 

 

 

 

 

 

 

Effect: 

Bewustwording Friese 

burger vergroot 

 

Inwoners dorpen delen 

spullen en diensten  

 

Mienskip consumeert 

CE-producten/diensten 
 

Impact: 

Minder negatieve 

impact op 

biodiversiteit 

Minder 

broeikasgassen 

Grondstoffen worden 

meer hergebruikt 

Versterkte lokale 

circulaire economie 

 

  

Activiteit: 

Uitvoering campagne 

CE  

 

Uitvoering project 

Delende dorpen 

 

Samenwerking VCF 

en gemeenten 
 

 

 

 

 

Output: 

Campagne Ik ben 

bewust 

 

10 dorpen zijn bezig 

met delen 

 

Symposium SDG 
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Natuurinclusieve landbouw 

 
 

 

 
De FMF ondersteunt de transitie naar een duurzame landbouw door te focussen op onder 

meer de bewustwording van de consument, koplopers voor het voetlicht brengen en 

kennis te delen. Ook ondersteunen we het burgerinitiatief Kening fan e Greide. In 2019 

hebben we de Landbouwdeal Biodiversiteit getrokken wat geresulteerd heeft in een 

aantal projecten op het gebied van biodiversiteit.  Met de nieuwe werkorganisatie van 

Kening fan e Greide is een doorstart gemaakt en een nieuw plan voor de komende jaren 

gemaakt. De FMF heeft actief deelgenomen aan de Grüne Woche in Berlijn en heeft daar 

een stand bemenst met o.a. Friese boeren die de natuurinclusieve landbouw heeft 

gepromoot. We hebben aan de landelijke Klimaattafel veenweide deelgenomen en 

meegeschreven aan het Klimaatakkoord. Voor Fryslân heeft dit onder meer geresulteerd 

in een stevige bijdrage uit Klimaatakkoordgelden voor het veenweidegebied. Tot slot 

hebben we het aanvalsplan Grutto verder ontwikkeld i.s.m. Pieter Winsemius en de 

weidevogelbeheerders in Fryslân. Hiervoor zijn 2 werksessies georganiseerd en is er door 

de Universiteit Wageningen een analyse gemaakt. De FMF heeft hierin namens de natuur 

en milieuorganisaties in Fryslân een coördinerende rol met betrekking tot veenweide. Zij 

heeft in 2019 een veenweide adviseur geleverd, die 2 gebiedsprocessen heeft opgezet en 

de afstemming met de organisaties heeft geregeld.  

Effect: 

 bewustwording Friese 

burger mbt duurzaam 

voedsel 

Afstand tussen boer burger 

is verkleind 

Impact: 

Lagere CO2footprint 

Hogere biodiversiteit 

 

 

  

Activiteit: 

Campagne streekweek 

wordt uitgevoerd 

Weidelunches met 

boeren en burgers 

organiseren 

Ondersteuning 

Voedselnetwerk 

Output: 

Campagne Streekweek 

4 weidelunches 

3 bijeenkomsten 

voedselnetwerk 

Effect: 

Bewustwording Friese 

burger vergroot 

 

Kennis bij boeren over 

impact biodiversiteit is 

vergroot 

 

 

 

Impact: 

Minder negatieve 

impact op biodiversiteit 

Minder broeikasgassen 

Toename opwekking 

duurzame energie 

   

Activiteit: 

Trekker van 

landbouwdeal 

biodiversiteit 

 

Deelname Grüne Woche 

 

Ontwikkeling aanpak 

Grutto 

 

Deelname aan 

versnellingsagenda 

Noord Nederland 

 

Deelname 

klimaatakkoord 

veenweide/BOF 

 

 

Output: 

Aanvalsplan Grutto 

 

Doorstart KfeG 

 

Vastgesteld 

Klimaatakkoord 

 

4 projecten 

landbouwagenda 

 

5 adviezen mbt 

veenweide 
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Duurzaam Voedsel 
 

 

De FMF, als onderdeel van de Friese voedselbeweging, was in 2019 actief in het faciliteren 

en aanjagen van initiatieven om duurzaam voedsel te produceren en te consumeren. 

Daarbij hebben we ons onder meer gericht op de bewustwording van de consument van 

het belang van streekproducten via de Streekweek en bijbehorende campagne. Ruim 60 

initiatieven hebben meegedaan en ruim 60 supermarkten met ruim 160 activiteiten 

hebben de campagne ondersteund. We hebben ruim 250 aanbieders van lokale producten 

ondersteund via onder meer de website eetbaarfryslan.frl. Ook hebben we ons gericht op 

gemeenten: zij kunnen onder meer lokale initiatieven ondersteunen. Daarvoor hebben we 

een gemeentelijke voedselagenda gemaakt die door diverse gemeenten is omarmd.  

 

Natuur en mens 

 
Het onderwerp biodiversiteit heeft in 2019 veel aandacht gekregen. De FMF was op 

verschillende fronten actief: dorpen werden ondersteund (Natuerlik Ferskaat), er zijn een 

  

Effect: 

Bewustwording Friese 

burger m.b.t. streekeigen 

en duurzaam voedsel is 

vergroot 

 

Kennis 

voedselinitiatieven is 

vergroot  

 

Afstand boer – burger is 

verkleind 

Impact: 

Minder negatieve 

impact op 

biodiversiteit 

 

Minder 

broeikasgassen 

 

Betrokkenheid 

voedsel is vergroot 

 

  

Activiteit: 

Maken Friese 

Voedselvisie  

 

Uitvoering campagne 

Streekweek  

 

Organisatie 

weidelunches 

 

Ondersteuning 

voedselnetwerken 

Output: 

60 deelnemende 

initiatieven, 60 

supermarkten met 

ruim 160 

activiteiten 

 

Ondersteuning 250 

aanbieders  

 

Noordelijke 

voedselagenda 
 

Effect: 

Bewustwording burger  

m.b.t. biodiversiteit is 

vergroot 

Handelingsperspectief voor 

burger m.b.t. natuur 

Bedrijven gaan aan de slag 

met natuur 

Meer aandacht voor 

landschap 

 

Impact: 

Lokale biodiversiteit 

neemt toe 

Draagvlak voor natuur 

neemt toe 

 

Activiteit: 

Uitvoeren campagne 

biodiversiteit 

Samenwerken  NmdM 

Afspraken met 

bedrijven en 

biodiversiteit 

Burgers stimuleren om 

met natuur aan de slag 

te gaan 

Input leveren aan 

Omgevingsvisie en 

Coalitieakkoord 

Uitvoeren Natuerlik 

ferskaet 

 

 

Output: 

150.000 Friezen bereikt 

met campagne 

2 pilotprojecten 

NmdM loopt 

2 voorbeeldprojecten 

bedrijven en 

biodiversiteit 

Platform Fryslan 

zoemt, 20.000 

deelnemers 

Biodiversiteit in 

provinciale plannen  

10 dorpen aan de slag  
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aantal voorbeeldprojecten opgezet op het gebied van natuur op bedrijventerreinen 

(Mannen van staal, A7 en Ecomunitypark) en op het gebied van vleermuizen (Bats yn 

Beeld). Daarnaast hebben we een grote publieksagenda opgezet “Wat zullen we nou 

beleven” waarmee we meer dan 150.000 Friese burgers hebben bereikt. Beleidsmatige 

aandacht is gevraagd via inbreng op de in ontwikkeling zijnde Provinciale 

omgevingsvisies, het provinciale insectenplan en het biodiversiteitsherstelprogramma. In 

het provinciaal coalitieakkoord is het thema biodiversiteit stevig omarmd. Daar zijn we 

heel blij mee, want de urgentie is groot. Onder de noemer van Right to Challenge “Natuer 

mei de Mienskip” zijn er tussen o.a. de natuurterreinbeherende organisaties, Wetterskip 

Fryslân en LTO afspraken gemaakt met de provincie Fryslân over een andere aanpak voor 

de aankoop en inrichting van natuurgebieden in Fryslân. In de uitwerking is gestart met 

een pilotfase voor de komende twee jaar waarin ervaring met de werkwijze in 2 

pilotgebieden wordt opgedaan. 

 

Moai Fryslân 
 

 

 

Via het thema Moai Fryslân versterken wij de omgevingskwaliteit van Fryslân. Dit hebben 

we gedaan via bewustwordingscampagnes zoals Nacht van de Nacht, via beleidstrajecten 

zoals advisering in de commissie landelijk gebied en het Olterterpoverleg en via concrete 

publieksacties. Bij de publieksacties werken we onder de noemer van Samen Fryslân 

Schoon met bewustwordingsprojecten rond zwerfafval. Er zijn 33 afvaltheaterlessen 

gegeven op basisscholen grotendeels gekoppeld aan Himmelwike (750+ leerlingen) en een 

kleine 30 schoonmaakacties uitgevoerd met bijna duizend deelnemers.  Ook hebben we 

weer veel aandacht gegenereerd met de actie Skjin Wetter. Met 7 gemeenten, Wetterskip 

Fryslân en vrijwilligers is in het najaar een happening geweest rond zwerfafval/schoon 

water/plastic soep. Dit is een stevige toename ten opzichte van 2018.  

 

Effect: 

Bewustwording Friese 

burger vergroot m.b.t. 

donkerte en zwerfafval 

Natuur en landschap 

wordt meegenomen bij 

besluitvorming 

provincie en gemeenten 

 

Impact: 

Mooier en schoner 

Fries landschap 

Draagvlak bij burgers 

  

Activiteit: 

Coördinatie 

activiteiten Nacht vd 

Nacht  

Uitvoeren campagne 

Samen Fryslân 

Schoon en Skjin 

Wetter 

Advisering provincie 

m.b.t. natuur, RO en 

veenweide 

Output: 

NvdN: 5000 

deelnemers, met 100 

activiteiten 

7 gemeenten, 

Wetterskip Fryslân 

en vrijwilligers, 

3951 kg afval 500+ 

vrijwilligers, natuur 

en veenweide 

5 adviezen aan GS 

mbt NmdM, 

grondbank, 

veenweide 

weidevogelbeheer  
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Gebiedsgerichte Aanpak 
 

 
De FMF wil op gebiedsniveau de transitie aanjagen op het gebied van biodiversiteit, klimaat 

en ruimtelijke kwaliteit. We dragen zorg voor een vertaling van de opgaven naar specifieke 

gebieden en zijn bezig met het ontwikkelen van instrumenten voor gebiedsontwikkeling. In 

Fryslân hebben we ons sterk gericht op het opzetten van een provinciale Grondbank. Deze 

Grondbank faciliteert boeren, natuurorganisaties en Wetterskip Fryslân als het gaat om 

grondruilen, aan- en verkoop van grond. De provincie heeft dit initiatief overgenomen en 

opgenomen in het Coalitieakkoord. Er zal onder provinciale regie een grondbank opgezet 

worden in 2020. Tevens hebben we in samenwerking met Living Lab Natuurinclusieve 

landbouw een workshop georganiseerd over het belang van grond in gebiedsprocessen. In 

2019 hebben we het project Cultuurpaspoort Koningsdiep afgerond waarbij vele scholen en 

kinderen zich verdiept hebben in de cultuurhistorie in het gebied.  De FMF is ook trekker 

geweest van een aantal gebiedsprocessen waaronder 2 voor de veenweide en 1 voor het 

gebied Skrok en Skrins. 

  

Effect: 

 Bewustwording belang 

cultuurhistorie 

Versnelling van de 

uitvoering  

Integrale aanpak 

Impact: 

Minder 

broeikasgassen 

veenweide en meer 

biodiversiteit 

Divers en mooi 

landschap 

 

  

Activiteit: 

Opzetten van een 

grondbank 

veenweide 

Uitvoering project 

Cultuurpaspoort 

Koningsdiep 

Workshop 

grondinstrumenten 

Trekker 

gebiedsprocessen 

 

 

Output: 

10 scholen en 1000 

kinderen hebben 

meegedaan aan 

project Koningsdiep  

Stichting 

Grondbank in 

oprichting 

Afspraken over 

inzet 

grondinstrumentari

um met provincie 

3 gebieden zijn 

gefaciliteerd 
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Achterban 

 
 

 
De FMF ondersteunt haar achterban en coördineert onder meer bij het bepalen van 

gezamenlijke standpunten. In 2019 hebben we input geleverd aan het coalitieakkoord. 

Van de 19 punten die rond de provinciale statenverkiezingen zijn ingebracht, zijn 6 

punten opgenomen. Voor de Wetterskipsverkiezingen hebben we een overzicht gemaakt 

van de diverse standpunten van de deelnemende partijen m.b.t. natuur en milieu. 

Hierdoor konden de kiezers een bewuste keuze maken. De FMF heeft samen met onze 

aangesloten organisaties een reactie gegeven op de Omgevingsvisie en aandacht gevraagd 

voor het thema landschap. Dit is inmiddels in de Omgevingsvisie overgenomen en zal 

leiden tot een uitvoeringsprogramma Landschap. Een mooi succes. Bij de 10 RO-

ontwikkelingen waar we inbreng hebben geleverd heeft dit geresulteerd in meer aandacht 

voor natuur, landschap en/of milieu. Ongeveer 60 particulieren en organisaties zijn via 

onze hulplijn voorzien van informatie over natuur en milieu en/of zijn op weg geholpen.   

  

Effect: 

Achterban kan beter 

functioneren 

 

1 geluid vanuit natuur 

en milieu 

 

Betrokkenheid burgers 

vergroot 

 

Kennis bij achterban is 

vergroot 

 

Impact: 

Draagvlak voor 

natuur en milieu is 

groter 

 

Mensen gaan zelf aan 

de slag met natuur 

 

 

   

Activiteit: 

Vragen 

beantwoorden van 

burgers en 

aangesloten 

organisaties 

 

Coördinatie van 

Grien Oerlis ,  

GroenLunch en 

ledenbijeenkomsten 

 

Vragen 

beantwoorden van PS 

 

Coördinatie van 

vrijwilligers en 

stagiaires 

 

Output: 

60 vragen beantwoord 

 

6x Grien Oerlis 

 

2 ledenbijeenkomsten 

en 8 Groen Lunches 

 

Leaflet provinciale 

verkiezingen 

 

12 gesprekken PS 

Fracties 

 

Social media hebben 

we ruim 17.000 volgers 

 

5 stagiaires en 5 

vrijwilligers 
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2. Organisatie en bedrijfsvoering 

 

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.  

 

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 2019 kwam het bestuur viermaal bijeen, te weten op 25 maart, 13 mei, 9 september en 11 

november.  

 

Rooster van (her)benoeming 

 benoemd herbenoemd 
 

Dhr. P. de Haan, voorzitter nov 2009 2013/2017 aftredend nov 2021 

Mw. P.M. Esser, penningmeester juni 2012 juni 2016 afgetreden nov 2019 

Dhr. M.J. Hoekstra, penningmeester nov 2019 juni 2020  herbenoeming juni 2024 

Dhr. J.D. Slager, secretaris nov 2013 nov 2017 herbenoeming nov 2021 

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

Dhr. E. Nutma, bestuurslid okt 2015 nov 2019 herbenoeming nov 2023 

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van het bestuur  

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

 

E.O. Folmer 

 Bestuurslid van de Waddenvereniging, dossier kennis & wetenschap 

 Lid van de Young Wadden Academy 

 Eigenaar Ecospace, ecologisch onderzoek- en adviesbureau 

 Medeoprichter en eigenaar Sky Pilot UAS  

  

P. de Haan 
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 Secretaris bestuur Bijlengastichting 

 Voorzitter Stichting Kenniscentrum Shared Space 

 Voorzitter Stichting Friese Dorpscanons 

 Penningmeester Afdeling Heerenveen PvdA 

 

M.J. Hoekstra 

 Docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden 

Hogeschool 

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 

 

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. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal 

onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende termijn. In 2019 bestond de raad van 

toezicht uit 10 leden. 

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

 

In 2019 kwam de raad van toezicht tweemaal bijeen, te weten op 17 juni en 25 november. 
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Rooster van (her)benoemen en aftreden 

 benoemd herbenoemd herbenoeming 

Mw. I. Groenendaal juni 2019  juni 2022 

Dhr. A.J. IJzerman juni 2019  juni 2022 

Dhr. H. Jansen mrt 2016 mrt 2019  

Dhr. W. de Jong juni 2019   juni 2022 

Dhr. H. Jansen mrt 2016 mrt 2019  

Dhr. D. Klijnstra mrt 2016 mrt 2019  

Mw. J. van der Meer juni 2019  juni 2022 

Dhr. R.F. Oosterbaan mrt 2016 mrt 2019  

Dhr. J.B. Persenaire mrt 2016 mrt 2019  

Dhr. P.D.J. Steenhuisen juni 2019  juni 2022 

Dhr. W. Voorthuijsen juni 2019  juni 2022 

 

Afgetreden in juni 2019 zijn: G. Algera, H.J. Dommerholt, F. Hoff, H.J. Holtman, H. Minkes 

 

Hoofd- en nevenfuncties van leden van de raad van toezicht 31 december 2019 

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

 

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 

W. de Jong 

 Directievoerder project nieuwbouw Conradhuis HVA te Amsterdam 

 Projectmanager/Directievoerder project nieuwbouw Markethotel te Groningen 

WestCord 

 Lid hoofdbestuur en dagelijks bestuur en penningmeester BFVW 

 

D. Klijnstra 

 Beleidsmedewerker natuur, landschap en groen; gemeente Noardeast Fryslân 

  Lid Natuerferiening Bakkefean e.o. 
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Mw. J. van der Meer- Kooistra 

 Hoogleraar Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen 
 Coördinator samenwerking tussen Faculteit Economie en Bedrijfskunde RUG en de 

Universiteit van Curaçao 

 Voorzitter Examencommissie MSc Accountancy van de Universiteit van Curaçao 

 Voorzitter Wetenschappelijke Raad EMFC Erasmus Universiteit Rotterdam 

 Vicevoorzitter It Fryske Gea  
 Bestuurslid Hedwig Carolina Stichting 

 Plv. Bestuurslid Stichting De12Landschappen 
 Lid Raad van Toezicht Koöperaasje DoarpenLân 

 Lid Comité van Aanbeveling Streekfonds Waterland 

 Ambassadeur Postinitiële Controllersopleiding RUG 

R. F. Oosterbaan 

 Penningmeester van Natuurvereniging Geaflecht 

 

J.B. Persenaire 

 Eigenaar onderneming in de carrosseriebouw 

 Agentschap Franse carrosseriefabriek en Ontwikkelaar en producent Qugo 

Grasshopper Elektrische golftrolley 

 Secretaris en vicevoorzitter St. tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd 

  

Bureaumedewerkers 

 

Medewerkers uit dienst: 

 Mw. M. Faber, per 31 december 2019 

 Mw. I. Groeneveld, per 1 juli 2019 

 

Medewerkers in dienst 

 Mw. H.Y.K. Pietersma, projectmedewerker, per 1 augustus 2019 

 Mw. M. Plantinga, projectleider Circulaire Economie, per 3 juni 2019 

 

Per 31 december 2019 waren de volgende medewerkers in dienst: 

 Mw. M. Antoine, secretaresse 

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

 Dhr. M.E. Hania, projectmedewerker Buurkracht 

 Mw. F. Hernamdt, projectleider programma Natuurinclusieve Landbouw 

 Mw. W. Koehoorn-Elzinga, hoofd bedrijfsvoering 

 Mw. H.Y.K. Pietersma, projectmedewerker 

 Mw. M. Plantinga, projectleider Circulaire Economie 

 Dhr. J.D. van der Schaaf, projectmedewerker 
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 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 gedaald van 10,24 naar 9,44. De verdeling man/vrouw was voor 

alle medewerkers in 2019 42% man: 58% vrouw. Het verzuim in 2019 is 1,89% en daarmee 

gedaald ten opzichte van 2018 (3,5%). Wat betreft de scholing van medewerkers zijn hun 

wensen en de wensen van de organisatie vastgelegd in hun persoonlijke 

ontwikkelingsplannen. In 2019 heeft een aantal medewerkers een korte opleiding gevolgd en 

daarbij gebruik gemaakt van het persoonlijke opgebouwde loopbaanbudget. Ook hebben er 

teamsessies plaatsgevonden. De personeelsvertegenwoordiging is in 2019 bijeen geweest en 

heeft in 2019 eenmaal overleg gehad met het bestuur. 

 

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. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en het vaststellen van de 

beloning volgt de FMF de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties. De 

regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De 

weging van de bezoldiging van de directie is in 2019 uitgevoerd door het bestuur en wordt 

in de jaarrekening gespecificeerd.  

 

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. 

 

In 2019 zijn er acht vrijwilligersovereenkomsten gesloten, deze vrijwilligers waren actief ten 

behoeve van het bureau.  
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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 2019.  

 

Resultaat 2019 

Het jaar 2019 hebben we met een financiële plus van € 32.215,- kunnen afsluiten op een 

omzet van 1,34 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.  

 

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. In 2019 zijn de risico’s wederom besproken binnen het 

bestuur, in 2020 zal het risicobeleid opnieuw worden vastgesteld. 

 

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. 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.  
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Al 24 jaar steun van de Postcode Loterij 

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala maakt de Nationale Postcode Loterij bekend welke 

bedragen zij doneren aan goede doelen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gaat 

er in 2020 ruim 376 miljoen euro naar 123 goede doelen die zich inzetten voor mens en 

natuur. De Natuur en Milieufederaties horen al sinds 1996 bij de goede doelen die op een 

bijdrage mogen rekenen. 

De Natuur en Milieufederaties ontvangen dit jaar opnieuw een vaste bijdrage van 2,25 

miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijk bedrag waar wij ontzettend blij mee 

zijn. 

 

Op de foto: Sonja Sars (Netwerksecretaris), Postcode Loterij ambassadeurs Winston 

Gerschtanowitz en Gaston Starreveld, Annie van de Pas (netwerkdirecteur) en Postcode 

Loterij ambassadeur Martijn Krabbé – Foto: Roy Beusker Fotografie 

10 miljoen bomen 

In het najaar van 2019 vielen we ook nog eens extra in de prijzen, toen bekend werd gemaakt 

dat Plan Boom mede dankzij de Postcode Loterij van start kon gaan.  Met een extra 

schenking van 2,25 miljoen euro gaan we de komende vier jaar in heel Nederland 10 miljoen 

bomen planten. “Plan Boom geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen voor het 

klimaat door mee te doen aan het planten van deze bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat 

we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode 

https://www.planboom.nl/
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Loterij nu kunnen gaan realiseren”, licht een enthousiaste Netwerkdirecteur Annie van de 

Pas toe. 

De Natuur en Milieufederaties zijn de Postcode Loterij en alle deelnemers enorm dankbaar 

voor hun bijdrage. Met hun steun kunnen we ons blijven inzetten voor mooie en duurzame 

provincies. 

 

Besteding 

Het percentage van de middelen dat de Friese Milieu Federatie in 2019 besteed heeft aan 

haar doelstellingen ten opzichte van de baten bedroegen 97,6%. In de jaarrekening wordt de 

lastenverdeling nader beschreven. De kosten van beheer en administratie bedroegen in 2019 

14,08% van de totale kosten. In 2018 was dit 13,63%. Het bestuur heeft een 

maximumpercentage vastgesteld van 25%. 

 

Omzet 2019 

In 2019 heeft de FMF een behoorlijke omzet gemaakt. Begroot was € 931.487,-. Uiteindelijke 

omzet was € 1.347.078. 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 2019 € boekjaarsub- 

sidie 

begroot

wijziging 

boekjaar- 

subsidie

boekjaar- 

subsidie

overige 

inkomsten

nationale 

postcode 

loterij

overheden

1. Friese Klimaataanpak 27.365           27.365    139.147      25.194     161.503     

2. Circulaire economie 50.763           50.763    28               35.678     4.000         

3. Gezonde voeding 41.815           41.815    12.407        20.897     41.885       

4. Natuurincl. Landbouw 73.332           73.332    10.270        7.497       58.354       

5. Natuur en Mens 9.950             6.468       16.418    79.621        17.799     148.973     

6. Moai Fryslân 44.778           44.778    10.803        5.310       109.690     

7. Gebiedsgerichte aanpak 9.950             9.950      4.219          2.000         

8. Ondersteuning achterban 121.017         -6.468      114.549  22.163        6.270       

9. Landelijke projecten 20.618        16.969     

10. Overige 6.813          

Totalen 378.968         378.968  306.090      135.615   526.404     



 

20 

 

Overige relevante financiële gegevens 

Het werkkapitaal is gestegen van € 436.000,-- in 2018 naar € 471.000,-- in 2019.  De 

liquiditeitsratio is van 3.1 in 2018 gestegen naar 3.3 in 2019. Voor de solvabiliteit geldt 

hetzelfde als voor de liquiditeit. De solvabiliteitsratio is van 70% gestegen naar 71%.  

De vermogensratio bedroeg in 2018 34%, deze is gestegen naar 37%. Voor verdere financiële 

informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2019. 

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 beoordeelt het CBF de organisatie aan de hand van de zeven onderdelen van het 

framework, dit zijn de verschillende hoofdstukken waarin de normen van de 

erkenningsregeling zijn onderverdeeld: Missie/maatschappelijke waarde, middelen, 

activiteiten/organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en belanghebbenden.  In 

juli 2019 heeft de hertoetsing plaatsgevonden en is het keurmerk verlengd. 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 het onderstaande in gedachten te houden dat 

de eisen van het CBF voor een deel toegespitst zijn op een ander soort instelling dan de FMF 

is. 

 

Gedragscodes 

De Friese Milieufederatie onderschrijft de volgende gedragscodes: 

- De principes van de Code Goed Bestuur; die onderdeel vormen van de 

Erkenningsregeling Goede Doelen 

- Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen 

- Professionele gedragscodes Natuur en Milieufederaties 

- Gedragscode Gegevensbescherming 

- Gedragscode Integriteit 

 

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Friese Milieu Federatie onderschrijven de 

volgende principes: 
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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.  

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. 

 

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 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.  

De organisatie streeft naar een verantwoorde verhouding tussen productiviteit en overhead. 

Als referentiepunten hanteren we overheadgemiddelden van vergelijkbare goede 

doelenorganisaties. Het bestuur heeft een maximumpercentage vastgesteld van 25% beheer- 

en administratiekosten. De kosten van beheer en administratie zijn in 2019 14,08% van de 

totale kosten. 

 

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. 
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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. 

 

Mogelijkheid inbreng belanghebbenden 

Eenieder 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.  

 

 

Toekomst 

De FMF staat er op dit moment financieel en organisatorisch goed voor. De komende jaren 

komen we vooral door de Coronacrisis in meer onzekere tijden terecht. Alhoewel de 

provinciale boekjaarsubsidie eind 2020 af loopt heeft de provincie te kennen gegeven dat zij 

graag verder wil met de FMF. Hiervoor wordt een nieuwe Meerjarenvisie 2021- 2024 

gemaakt. Daardoor zal een groot deel van de begroting komende jaren worden 

gegarandeert. 

De Coronacrisis zal mogelijk consequenties hebben voor de extra inkomsten die jaarlijks 

worden gegenereerd. In het kader van de Meerjarenvisie wordt gekeken wat dit voor de 

FMF betekent en worden diverse (financiele en strategische) scenario’s uitgewerkt. 

Besluitvorming zal medio 2020 plaatsvinden. 
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Bijlage: toelichting themaplannen  
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

1 Friese 

Klimaataanpak 

   

Beschrijving 

activiteit: 

   

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Ontwikkelen Marketing 
aanpak 
energiebesparing 
huishoudens 

- Ondersteuning lokale 
initiatieven via 
Energiewerkplaat 

- Organisatie van bewustwordings 
campagnes te organiseren  

- Verkenning naar koolstofbank uitvoeren 

- Uitvoeren van Energy Challenges 

- Input leveren aan Omgevingsvisie 

VNG Innovatieve Aanpakken 

- De aanpakken zijn verder doorontwikkeld t.b.v. verduurzaming particuliere woningvoorraad. Er 
is een stappenplan ontwikkeld waarmee de woningeigenaar stap voor stap de woning kan 
verduurzaming tot een bepaalde/benodigde thermische prestatie. En er is een Fries portaal 
voor het EnergieBespaarAbonnement ontwikkeld met achterliggende procesoptimalisatie. De 
benodigde financieringsarrangementen zijn nog niet beschikbaar. 

Zonneweide / EnergieTuin 

- Voor ontwikkelen hernieuwbare energie nog zoekende naar geschikte locatie voor de 
EnergieTuin 

Valuta voor Veen 

- Methode is ontwikkeld en op nationaal niveau geborgd. Verder is er gewerkt aan beleid en het 
certificeringssysteem (uitgevende instelling en register certificaten). Eerste concrete certificaat 
producerende projecten zijn in voorbereiding. Er wordt gewerkt aan 4 pilotlocaties. 1e 
projectplan voor 1 van de locaties is gemaakt, monitoring voorbereid, plan is ingediend en 
gevalideerd. Opmerkingen uit de validatie zijn inmiddels verwerkt en het plan is wederom 
ingediend voor validatie (uitslag feb. 2020). Acquisitie naar eerste potentiele afnemers loopt. 
Rekenmodel voor bepaling prijs certificaten is opgeleverd.  

- Voor de koolstofmarkt zijn de functionaliteiten gedefinieerd waarmee vraag en aanbod van CO2 
certificaten bij elkaar worden gebracht. Er is een projectvoorstel opgesteld, ingediend en 
gehonoreerd. Start van het project begin 2020. 

- RES | Omgevingsvisie(s)  

- Er is enige vertraging in het RES-proces opgetreden. De startnotitie wordt pas na de zomer in 
de diverse gremia behandeld en vastgesteld, waarna het proces kan starten. Nog onduidelijk is 
wat de rol van FMF zal zijn.    

- Voorstel is ontwikkeld vanuit participatiecoalitie en ingebracht in het RES-proces. 
 Gemeenten (Warmteplan/Aardgasvrij) 

- Ondersteuning op het gebied van de warmtetransitie. Gemeenten hebben een nog wat 
afwachtende houding aangenomen (eerst Klimaatakkoord en RES). Komt tweede helft van dit 
jaar los. 

Ondersteuning Lokale Initiatieven 

- Na het ‘wegvallen’ van EWP komen vragen van diverse initiatieven rechtstreeks binnen en zijn 
vanuit FMF beantwoord/behandeld.  

- Daarnaast loopt het project Buurkrach. Daarmee zijne60 lokale initiatieven ondersteund en zijn 
600 (geregistreerde) maatregelen in de gebouwde omgeving getroffen. 10 dorpen zijn begeleid bij 
het toepassen van de EnergieMixMethode 

Kombinaasje Ko 

- Het aanbod voor het deelauto concept is geconcretiseerd en is het concept geïmplementeerd in 
Leeuwarden als pilot (Oranjewijk).  

Leeratelier Right to Challenge 

- Er is een workshop RtC voor energie initiatieven georganiseerd voor gemeenten i.s.m. Stichting 
RtC en Doarpswurk  

- Koplopers ondersteunen, 
ondersteuning lokale 
energieinitiatieven, 

- Klimaatkoplopers in de schijnwerper zetten 

- Regie voeren in de opzet en uitvoering 
van de Friese Klimaatagenda 

- Betrekken inwoners bij de transitie naar een 

klimaat neutraal Fryslân door perspectief te 

bieden en bewustwordingscampagnes te 

organiseren en gerichte acties voor 

jongeren 

- Vraag en aanbod van CO2 certificaten 
bij elkaar brengen via een koolstofbank 
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Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Er is een marketingaanpak 

- Er is een ondersteuningsstructuur 
voor koplopers 
(Energiewerkplaats) 

- Er is een verkenning naar 
koolstofbank uitgevoerd 

- 10 lokale initiatieven zijn ondersteund 

- We hebben 3 bijeenkomsten bijgewoond 

t.b.v. de Omgevingsvisie 

- Voorstel voor landelijke uitrol CO2 bank ontwikkeld en ingediend en gehonoreerd; 

- Valuta voor Veen in de vorm van een pilot verder ontwikkeld t.b.v. CO2-reductie in het 
veenweidegebied: projectvoorstel gereed en ingediend. 3 andere pilotgebieden mee gestart. 
Rekenmodel beschikbaar.  

- Plan van Aanpak ZonneTuin  

- Er is de Friese ZonneWIJzer ontwikkeld 

- Propositie t.b.v. Gemeenten (i.s.m. Participatie Coalitie) nagenoeg gereed. 

- 60 lokale initiatieven zijn ondersteund bij energietransitie (energie opwek en besparing) Er is 
daarmee 1.000.000 kg aan CO2-emissie gereduceerd. 

- Ontwikkeling van een coöperatief deelauto concept is gereed (MobiliteitvanOns). 
 

- Er is een ondersteuningsstructuur 
voor koplopers (Energiewerkplaats) 

- Er is een koolstofbank ingericht 

- Alle Friezen zijn op de hoogte van de 
ambities m.b.t. Klimaat en de 
consequenties daarvan 

- Jongeren zijn betrokken bij klimaatdiscussie 

Beoogde effecten: 

 
- In Omgevingsvisie wordt 

rekening gehouden met 
klimaataanpak 

- Er is zicht op hoe mensen aan de slag 
gaan met energiebesparing 

- Lokale initiatieven zijn aan de slag 
met energietransitie 

- Toename praktische kennis over vrijwillige CO2-reductie in veenweidegebieden; 
- Toename praktische kennis in het vermarkten van CO2 credits via een CO2 bank; 
- De Friese burger is aan de slag gegaan met energiebesparing in de gebouwde omgeving. 
- Lokale initiatieven werken aan de energietransitie (besparing en hernieuwbare opwek). 
- Agrariërs in het veenweidegebied zijn aan de slag met het terugdringen van emissies. 
- De Regionale Energie Strategie (RES) geeft aan op welke wijze we Fryslân voorzien van 

duurzame energie. 
- Bewustwording over kansen RtC voor energietransitie is vergroot en wordt meegenomen in 

beleid provincie en 2 gemeenten 

- Reductie in broeikasgasemissies. 

- Toename kennis, draagvlak en 
toepassing handelingsperspectieven bij 
burgers, bedrijven en overheden 

- Toename samenwerking op klimaatagenda 

- integrale benadering van het 
klimaatvraagstuk door ook rekening 
te houden met biodiversiteit en 
Omgevingskwaliteit 

Effectmeting: 

(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

 

- Aantal lokale initiatieven dat meedoet 

- Beoordeling Omgevingsvisie 

- Aantal subsidies duurzame maatregelen Friese burgers  
- Energieverbruik Huishoudens in Friesland 
- Monitor Lokale Initiatieven HIER Opgewekt en Rapportage Buurkracht 
- Aantal CO2 certificaten (1e pilot levert naar verwachting ruim 400 ton CO2/jaar op) 
- RES > bod aan Rijksoverheid (hoeveelheid) 

- Jaarlijkse klimaatvoetafdruk (incl. 
inschatting impact uitstoot 
broeikasgassen) 

- Aantal initiatieven dat meedoet 

Samenwerkingspartn

ers: 

RUG, WUR, Van Hall, Noorden Duurzaam, 
bedrijfsleven, gemeenten, LTO, inwoners, Ús 
Koöperaasje, Doarpswurk, provincie 

VNG IA’s (1): 
Gemeente Leeuwarden, Duurzaam Aldlân, Stroomversnelling, BGDD, Gemeente Achtkarspelen, 
Energiecoöperatie Harkema, Doarpswurk, Svn en diverse VNG IA kennispartners.  
ZonneTuin (2): 
Provincie Fryslân, Gemeente Heerenveen, Gemeente Sudwest Fryslân, collega NMF’s die actief zijn 
op het onderwerp. 
Voorkomen en Vastleggen CO2 (3,4,5): 
It Lege Midden, Noardlike Fryske Walden, LTO Noord Projecten, Provincie, Wetterskip, (agrarische) 
ondernemers, partners in GreenDeal Nationale Koolstofmarkt. 
Gemeenten Warmteplan/Aardgasvrij (7): 
Netbeheerders, Provincie, Gemeenten, landelijke partners. 
Ondersteuning Lokale Initiatieven (8): 
Doarpswurk, Ús Koöperaasje, Provincie, Gemeenten. 
RtC: Stichting RtC 
 

RUG, WUR, Van Hall, Noorden Duurzaam, 
bedrijfsleven, gemeenten, LTO, inwoners, Ús 
Koöperaasje, Doarpswurk, provincie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

Ik hou van Fryslân 
Community/krant/nieuwsbrief/events, FMF 
website/facebook/ twitter, free publicity o.a. 
via NDC, 

Free Publicity via FMF kanalen en die van (project)partners.  
Portal Verduurzaming Eigen Woning 
Portal Koolstofbank 

Klimaatvoetafdruk, Ik hou van Fryslân 
Community/krant/nieuwsbrief/events, FMF 
website/facebook/ twitter, free publicity o.a. via 
NDC, 
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Kosten en 
opbrengsten:* (* 
Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend 
overzicht van alle 

activiteiten) 

 De boekjaarsubsidie is ingezet voor Kombinaasje KO (deelauto) en de Regionale Energie Strategie. 
 
Tabel van inkomsten 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 161.890 € 27.365 €  33.035  € 28.855 € 72.635 begroot 

€ 353.209 € 27.365 € 139.147   € 25.194 € 161.503 gerealiseerd 
 

 

Relevante punten/ 

bespreekpunten 

 Halverwege 2019 is geconstateerd dat voortgang m.b.t. Energiewerkplaats moeizaam gaat en dat er 
zorg is over continuïteit. Dit is neergelegd bij de provincie. EWP is momenteel bijna verdwenen. Er 
wordt door provincie nagedacht over nieuwe ondersteuningsstructuur gekoppeld aan de RES. 
Geconstateerd is halverwege het jaar dat de rol FMF bij RES onduidelijk is. Inmiddels is de FMF 
onderdeel van de Friese Energie Alliantie en kan van daaruit input leveren voor de RES. 
 
M.u.v. die voor ondersteuning van de energie coöperaties zijn nagenoeg alle doelen in 2019 gehaald. 
Het project Energietuin is niet tot uitvoering gekomen omdat nog zoekende is naar een geschikte 
locatie. In plaats daarvan is de zonneWIJzer gelanceerd. 
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

2 Kringloop economie 
(circulaire economie) 

   

Beschrijving 

activiteit: 

   

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Aanpak ontwikkelen bij ondersteuning 
dorpen circulaire economie. 

- Goede voorbeelden voor het voetlicht 
brengen 

- Actieprogramma ontwikkelen voor 
gemeenten 

- Aanvraag project Delende Dorpen – aanvulling en gesprekken – beschikking binnen en start in 
september 2019 

- Campagne CE is voorbereid en gestart: online en fysiek bewustwording bevorderen rond CE met 
praktijkvoorbeelden en acties. 

- Contact Circulair Friesland: - delen informatie + aanhaken bij initiatieven 

- Eerste aanzet voor circulair project op gebied van bouwen in overleg met circulair Friesland 

- Landelijk servicepunt CE is opgezet om landelijk kennis te delen  

- Er wordt samenwerkt en afgestemd met Friese organisaties zoals VCF om CE / duurzaamheid 
onder de aandacht te brengen en gezamenlijk actie te ondernemen 

- Werken aan het bekendmaken van Sustainable Development Goals 
 
 

FMF ontwikkelt aansprekende, 

laagdrempelige (koploper)projecten om 

circulaire economie aan te jagen: 

- Kringloopprojecten gericht op dorpen 
(voeding, energie, grondstoffen, 
zelfvoorzienend, mobiliteit) 

- Grondstoffenpaspoort bebouwde omgeving. 

- Goede voorbeelden in spotlight zetten. 

- Actieprogramma's voor gemeenten 

- Ontwikkelen nieuwe businessmodellen 

landbouw, woningbouwcoöperaties en 

recreatiesector 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- 3 dorpen aan de slag 
met deelsystemen 

- 1 Actieprogramma’s Circulaire 
economie voor gemeenten 

- Filmpjes op facebook community van 
de koplopers 

Delende Dorpen: 

- Aan alle Friese dorpen zijn de uitkomsten van de door de FMF en NDD uitgevoerde ‘deelenquête’ 
teruggekoppeld via een mailing 

- Voor 5 dorpen met duurzame deelambities is begeleiding vanuit de FMF en NDD opgestart 
 
Campagne CE is uitgevoerd eh heeft de volgende resultaten opgeleverd:  

- 1 publicatie #SchoolClimateChange . Gezond en duurzaam op school. Hoe doe je dat 

- 1 publicatie Plastic Dieet tips (tipreeks) 

- 1 publicatie #RecycleSint. Hulde aan de Recycle Sinterklaas 

- 1 publicatie Duurzame Kerst#MienskipMeiKryst, Friese verbondenheid met kerst. Over het 
duurzaam verwennen van vrijwilligers  

- Portrettenreeks voorbereid: 3 gerealiseerde interviews Duurzame Doeners: Anja Haga (leven 
zonder plastic), Karel en Corinne (eten uit eigen tuin) en Jocyta Agricola (consuminderen) 

- 1 Opinie over herstellende landbouw / vitale bodems- 2 online activiteiten over CE: Moederdag-
actie, warme truien dag,  

- 4 fysieke activiteiten: 1) GroenLunch bij Kringloopboulevard, 2) Stand in Lwd op Dag van de 
Aarde – invullen voetafdruk, 3) stand duurzaamheidsmarkt bij Feest vd Circulaire economie op 
14 mei en 4) GroenLunch Herstellende landbouw/vitale bodems met circa 140 deelnemers 
1 presentatie Bogermancollege tijdens scholierenstaking over FMF en circulaire economie 

 

- Campagne ikbenbewust heeft de volgende resultaten opgeleverd 
- opzetten structuur – 3 sessies om platform op te zetten 
- 1 presentatie op Feest vd Circulaire Economie 
- activiteiten als  Streekweek en Deelauto’s – via platform gedeeld 

 

- 2 presentaties van de inspiratiebrochure voor Gemeenten bij VFG 1 in portefeuillehouders 
overleg en ambtelijk overleg 

- Landelijk Servicepunt CE gereed:/ landelijk overleg Milieufederaties: 
2 sessies om servicepunt vorm te geven – input vanuit Fryslân 

- Inwoners van Fryslân (met name ook 
jongeren) weten wat circulaire economie 
betekent 

- Alle gemeenten in Fryslân 
hebben beleid ontwikkeld 

- Er zijn 100 bedrijven die aan de slag zijn met 
CE 

- Er is een platform ingericht waarin 
kennis wordt gedeeld en innovatieve 
projecten worden aangejaagd. 

- 50 dorpen in Fryslân zijn bezig met 

circulaire- en deelactiviteiten. 
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- Bezoek SNN met 3 provincies om CE projecten te verkennen 
 
Samenwerken met organisaties 

- Congres over Sustainable Development Goals op 14 maart in samenwerking met diverse 
organisaties – vervolgstappen t.b.v. opzet SDG-netwurk Fryslân 

- Brief aan provinciale partijen en formateur over opnemen SDG’s in coalitieakkoord 

- In samenwerking met Mobi Noord/ Mobiliteit van Ons en de Gemeente Leeuwarden 1 Deelauto-
evenement in Goutum en in de Oranjewijk (Leeuwarden) gerealiseerd 

 

Beoogde effecten: 

 

- Bekendheid van thema circulaire 
economie is vergroot bij de Friese 
burger 

- Aantal projecten circulaire economie in 
Fryslân is toegenomen 

- Bewoners in Friese dorpen zijn geïnspireerd met aansprekende voorbeelden op het gebied van 
deel- en kringloopactiviteiten. 

- Door de online en fysieke acties is bekendheid van thema Circulaire Economie vergroot bij de 
Friese Burger en krijgt men concreet handelingsperspectief. 

- Door het organiseren van een congres over SDG’s is het netwerk uitgebreid en houden meer 
organisaties en inwoners zich bezig met het realiseren van de SDG’s. Circulaire Economie is een 
exponent van de SDG’s.  

- Door het sturen van een brief naar de provinciale politiek worden de SDG’s onderdeel van 
politieke besluitvorming en daardoor komt er meer basis voor SDG’s. (en voor CE) 

- Door landelijke samenwerking wordt kennis rond CE bevorderd en worden gezamenlijke 
projecten mogelijk 

- door samen met andere organisaties congres te organiseren wordt netwerk rond CE en SDG’s 
versterkt. 

- Bekendheid van thema circulaire 
economie is vergroot 

- Circulaire economie is belangrijk 
uitgangspunt bij investeringsbeslissingen 
van bedrijven, coöperaties, boeren 

Effectmeting: 
(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

 

- Aantal projecten circulaire economie - Ruim 30 concrete acties/ projecten op gebied van Circulaire Economie en SDG’s 
 

- Meting van bekendheid onder 
inwoners en bedrijven 

- Aantal projecten circulaire economie 

Samenwerkingspartn

ers: 

Vereniging Circulair Fryslan, Omrin. 
Netwerk DD, gemeenten 

Vereniging Circulair Fryslân, Netwerk DD, gemeenten, natuur en milieufederaties, 
MobiNoord/Mobiliteit van Ons,  Mulder Agro, Plaatselijke Belangen, Energie coöperaties 

Vereniging Circulair Fryslân, Omrin. LTO, Netwerk 
DD, gemeenten, bedrijven 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

Ik hou van Fryslân facebook 
Website 
Nieuwsbrief 

FMF website en socials 
Ik hou van Fryslân facebook  
NDC: ikbenbewustcampagne 
Nieuwsbrief FMF 
Brochure circulaire economie 
Website Servicepunt Circulair 
Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad (opinie) 
Persberichten (Deelauto-evenement, GroenLunch Herstellende Bodem) 

Ik hou van Fryslân 
facebook Website 
Nieuwsbrief 
 

Kosten en 
opbrengsten:* (* 

Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend 
overzicht van alle 

activiteiten) 

 De boekjaarsubsidie is besteed aan de projectontwikkeling Delende Dorpen, de campagne rond 
Circulaire Economie, de overleggen en samenwerking met VCF, samenwerking zoeken met andere 
organisaties CE, en het werken aan bekendheid van Sustainable Development Goals 
 
Tabel van inkomsten 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 115.936 € 50.763 €  0  € 31.890 € 33.283 begroot 

€ 90.469 € 50.763 € 28   € 35.678 € 4.000 gerealiseerd 
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Relevante punten/ 

bespreekpunten 

 Geen. Alle afgesproken doelen voor 2019 zijn gehaald. Wel is voor het project Delende Dorpen een 
verlenging aangevraagd van 6 maanden (t/m juni 2020). Hiervoor is toestemming verleend door de 
Provincie.  
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

3 Duurzame Voeding    

Beschrijving 

activiteit: 

   

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Uitwerking plan Korte ketens (+ 

Friese Marley Spoon) via Eetbaar 

Fryslan, 

- Stimuleren en begeleiden 

lokale Voedselinitiatieven 

- Opzetten en begeleiden 

Leernetwerk Duurzame Horeca II 

- Ondersteuning Eetbare Stad: aanjagen 

voedselproductie in de stad ( Urban 

Farming: vertical farming, rooftop 

farming) 

- Voortzetting nieuwe samenwerking en afstemming met Friese voedselnetwerken: Lânsus, 
Vereniging Circulair Fryslân, JLE en Eetbaar Fryslân.  

- Kerngroep domein “Vraag” is gecoördineerd en afgestemd met andere domeinen.  

- Er is een Friese Voedselvisie gemaakt en De Streekweek, de Friese Voedselkalender en de 
World Food Week is uitgevoerd. 

- We hebben deelgenomen aan Kerngroep Innoveren voor Vitale Voeding van de landbouwdeals 

- Er is op basis van de Noordelijke voedselagenda een programma opgezet voor gemeenten 

- Website Eetbaarfryslan.frl is uitgebreid en geactualiseerd  o.a. met bestaande keurmerken 

- Streekweek 2019 is voorbereid en gerealiseerd van 20 t/m 27 juni 

- Weidelunch is voorbereid en gerealiseerd gekoppeld aan de Streekweek. 

- Vanuit de Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland zijn bijeenkomsten georganiseerd ter 
ondersteuning van lokale voedselbosinitiatieven 

- Voorbereidingen getroffen voor proeftuin voedselbos/permacultuur Dairy Campus 
 

- Via het netwerkinitiatief Eetbaar Fryslan 

verbinden en ondersteunen we (lokale) 

voedselinitiatieven en willen we ketens 

sluiten 

- We stimuleren innovatieve voedselconcepten 

met minder impact op de leefomgeving zoals 
voedselbossen, pop up restaurants, eetbare 

steden 

- Via publiekscampagnes, festivals stimuleren 

we de bewustwording bij consumenten. 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Website Eetbaar Fryslân 

- Minimaal 4 gerealiseerde korte ketens 

- 10 initiatieven zijn begeleid 

- 30 personen actief betrokken 5 bijeenkomsten Werkplaats Voedselbossen NN, waarvan 2 
themabijenkomsten over gezonde bodem en het enten van fruitbomen en 3 excursies/ 
uitwisselingsbijeenkomsten. Deelnemers representeren ruim 20 hectare voedselbos. 5 nieuwe 
deelnemers uit Friesland.  

- Streekweek: ruim 60 deelnemende initiatieven en ruim 60 supermarkten met ruim 160 activiteiten.  

- Bereik van De Streekweek:  

- Social/online: Ik hou van Fryslân: 39.800 weergaven, social media advertenties van De 
Streekweek: 61.724 bereikte personen en 1777 klikken op links (naar de Eetbaar Fryslân 
site). Hoge doorklikratio van 2,9%. Website Eetbaar Fryslân: 18.000 paginaweergaven in 
mei en juni, gemiddeld websitebezoek 2min20s. Banners op LC.nl en Gezondheidenco.nl: 
260.000 weergaven. Fmf nieuwsbrief:  6000 abonnees (2x).  

- Free publicity: Leeuwarder Courant: uitgebreid artikel: 200.000 lezers op een dag (NDC, 
2019), Friesch Dagblad: uitgebreid artikel 41.000 lezers op een dag (NDC, 2019).  Omrop 
Fryslân: 2 artikelen + meerdere radio rapportages. Streekbladen/nieuwssites/huis-aan-
huisbladen: veel bladen/sites hebben de persberichten opgepakt. 

- Advertenties: Advertentie Leeuwarder Courant: full-page 200.000 lezers op een dag 
(NDC, 2019). Een postercampagne door heel Fryslân in bibliotheken, culturele centra, 
onderwijsinstellingen (ruim 100 locaties).  

- Een duidelijke stijging van weergaven en free publicity t.o.v. 2018, zowel op de social 
media en de site, alsook de traditionele media (gedrukte publicaties). 

- 100 deelnemers aan Weidelunch op 27 juni, 10+ korte ketens gerealiseerd 

- Ruim 4000 deelnemers aan activiteiten Streekweek 

- Ruim 250 aanbieders van lokale producten staan inmiddels op eetbaarfryslan.frl 

- www.eetbaarfryslan.frl wekelijks geactualiseerd met activiteiten en nieuws, bestaande 
keurmerken toegevoegd aan producten, Friese Voedseltransitie-agenda toegevoegd en 
eetbaarleeuwarden.nl geïntegreerd.   

- Friese Voedselvisie opgesteld en gepresenteerd 

- 2 bijeenkomsten Friese Voedselbeweging in kerk Raerd en Theater Sneek + Impactdiner met 
ROC Friese Poort locatie Sneek 

- Alle Friezen toegang tot betaalbare gezonde/ 
streekvoeding 

- Toename van de consumptie van lokaal 
geteelde producten. 
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- 3 bijeenkomsten netwerk Eetbaar Fryslân 

- In het kader van de World Food Week is Groenlunch Voedselverspilling georganiseerd en een 
Agroforestry bijeenkomst voor boeren georganiseerd  

- Op basis van de Noordelijke voedselagenda met GGD en IVN een bijeenkomst georganiseerd 
voor gemeenten over gemeentelijk voedselbeleid. Door boerenprotesten rond stikstof verschoven 
naar 2020 

- Er is een projectvoorstel proeftuin voedselbos/permacultuur Dairy Campus gemaakt. 
 
 
  

Beoogde effecten: 

 

- Toename van de beschikbaarheid en 
consumptie van lokaal geteelde 
producten. 

- Sluiten van voedselketens wat leidt tot 
minder verspilling en lagere 
ecologische voetprint 

- Er is een toename van de beschikbaarheid en consumptie van lokaal geteelde producten via 
onder meer de Streekweek. 

- Er is een toename van kennis en bewustwording rond gezonde duurzame voeding via diverse 
pilotprojecten 

- Er is een toename van goedlopende lokale voedselinitiatieven door deze te ondersteunen 
- Er is een toename aantal gemeenten met een eigen Voedselbeleid via de gemeentelijke 

voedselagenda 

- Toename van kennis en bewustwording rond 
gezonde duurzame voeding 

- De uitstoot van broeikasgassen gaat omlaag 
en de voedselproductie draagt bij aan 
biodiversiteit en omgevingskwaliteit 

- De productie van lokaal voedsel, met 
verkorte lokale afzetketens krijgt een stevige 
(economische) basis 

- Het bewustzijn van de consument is vergroot. 

Effectmeting: 

(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

 

- Monitor Eetbaar Fryslân - aantal voedselinitiatieven (zie website Eetbaar Fryslan)  - Monitoring lokale 
productie/consumptie: Aantal lokale 
voedselinitiatieven 

- Voedselvoetafdruktest onderdeel van de 
Friese Voetafdruk 

Samenwerkingspartn

ers: 

NDD, GGD, Nordwin, Van Hall, gemeenten, 

LBF, Lokale voedselinitiatieven, 

supermarkten, zorginstellingen, 

voedselproducenten, HANNN, 

welzijnsinstellingen 

Vluchtelingenwerk Leeuwarden en Sneek, ROC Friese Poort locatie Sneek, NDD, GGD, Nordwin, 
Van Hall, gemeenten, LBF, Lokale voedselinitiatieven, horecaondernemingen, supermarkten, 
zorginstellingen, voedselproducenten, Kening fan’e Greide, Stenden, Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Friesland, Natuur- en Milieufederaties uit Drenthe en Groningen, noordelijke makelaars Jong 
Leren Eten, Lânsus en Vereniging Circulair Fryslân, Dairy Campus, WUR en Louis Bolk Instituut 

NDD, GGD, Nordwin, Van Hall, gemeenten, LBF, 

Lokale voedselinitiatieven, supermarkten, 

zorginstellingen, voedselproducenten, HANNN, 

welzijnsinstellingen 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

Website Eetbaar Fryslân, website 
Eetbaar Leeuwarden, Facebook 
community Ik hou van Fryslân/ 

- Website Eetbaar Fryslân 
- Nieuwsbrief FMF 
- Facebook community Ik hou van Fryslân 
- Alle NDC Streekkranten 
- LC en FD 
- Flyers en poster Streekweek 
- Kant en klare artikelen 
- Persberichten m.a.g. free publicity 
- Menukaart Weidelunch 
- Mediakanalen partners 
- Ik ben bewust i.s.m. NDC mediagroep 

Website Eetbaar Fryslân, website Eetbaar 
Leeuwarden, Facebook community Ik hou van 
Fryslân 

Kosten en 
opbrengsten:* (* 

Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend 
overzicht van alle 

activiteiten) 

 Boekjaarsubsidie is gebruikt voor organisatie Streekweek, Eetbaar Fryslân website, provinciaal en 
Noordelijk Voedselnetwerk, provinciaal voedselbeleid, Agroforestry en organisatie Weidelunch 
 
Tabel van inkomsten 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 117.435 € 41.815 €  22.820  € 24.875 € 27.925 begroot 

€ 117.004 € 41.815 € 12.407   € 20.897 € 41.885 gerealiseerd 
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Relevante punten/ 

bespreekpunten 

 Financiering Streekweek heeft de nodige vertraging opgeleverd. Volgend jaar proberen eerder de 
financiering rond te hebben zodat ook grote partijen tijdig kunnen aanhaken en daardoor een veel 
groter en effectiever programma kunnen ontwikkelen. Verder zijn alle afgesproken doelen in 2019 
gehaald. 
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

4 Natuurinclusieve 
landbouw 

   

Beschrijving activiteit:    

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Uitrollen game Boerderij van de 
Toekomst voor MBO 

- Organiseren symposium 
natuurinclusieve landbouw 

- Input leveren aan Olterterp overleg, 
PCLG, Omgevingsvisie, Adviesraad 
Living Lab 

- Ondersteuning KfeG 

- Voorbereiding activiteiten CD 2018 

- Voorzitterschap Landbouwdeal Biodiversiteit (LBD) 

- Deelname aan ANNO overleggen (ambtelijk en bestuurlijk), aanjagen projecten op het gebied van 

biodiversiteit in Noordoost 

Organiseren van bijeenkomsten rond Skrok-Skrins-Leonserpolder i.h.k.v. de Regiodeal NIL N NL 

- Uitwerking van de Legacy LF2018: gesprekken gevoerd met aanjaagteam  

- Ondersteuning leveren aan werkorganisatie Kening fan e Greide 2.0 en afronding KfeG 1.0 

- Inbreng leveren op het gebied van natuur en milieu tijdens PCLG/veenweide en Olterterp 
overleggen; 

- We hebben deelgenomen aan de Grune Woche in Berlijn en daar een stand bemenst met o.a. 
Friese boeren 

- Er zijn 2 gebiedsprocessen ondersteund en we zijn trekker van het innovatieprogramma Fean. De 
lokale vertegenwoordigers zijn via 2 bijeenkomsten ondersteund. 

- Er is deelgenomen aan landelijke Klimaattafel veenweide en meegeschreven aan het 
Klimaatakkoord. Meegeholpen aan de Friese lobby t.b.v. klimaatgeld 2019 

- Er is een aanvalsplan Grutto ontwikkeld i.s.m. Pieter Winsemius en de weidevogelbeheerders in 
Fryslan. Daarvoor zijn 2 werksessies georganiseerd en door Universiteit Wageningen een analyse 
gemaakt. Er heeft afstemming plaatsgevonden met landelijke natuurorganisaties, LTO en 
weidevogelprovincies. 

-  Onderzocht is of FMF en NMF Groningen een rol krijgen in de Regiodeal NIL N NL Noordelijke 
kleischil, met name gericht op Agroforestry, in 2020 komt daar meer duidelijkheid over 

 

- Faciliteren van het gesprek tussen boeren, 
burgers en natuurbeheerders via 
debatavonden, werkgroepen 

- Samenwerking met 
onderwijsinstellingen agrarisch 
onderwijs 

- Aanjagen nieuwe 
ontwikkelingen 
natuurinclusieve landbouw 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Plan van aanpak Boerderij van de 
toekomst 3.0 

- 3 bijeenkomsten Omgevingsvisie6 x 
PCLG, 4x Olterterp overleg, 
Adviesraad 2x 

- Goed lopende structuur KfeG 

- Projecten CD 2018 lopen goed 

- Er zijn 4 projecten gefinancierd vanuit de landbouwdeals. 
- ANNO: extra opgave biodiversiteit is in uitvoeringsprogramma opgenomen 
- 4 bijeenkomsten Gebiedsproces Skrok-Skrins-Leonserpolder. Er is een eerste opzet gemaakt voor 

het streefbeeld i.s.m. Greidhoeke+ en ANV de Greidhoeke, over dit laatste bestaat nog 
onduidelijkheid wat de rol van FMF betreft 

- LegacyLF2018: thema biodiversiteit wordt meegenomen in de Legacy agenda 
- 2x ANNO overleg themagroep Grien Blauw,3x ambtelijk overleg 
- Oplevering “offerte” KfeG 2.0.  Evaluatie KfeG 1.0 opgesteld en ingediend. Voorbereidingen 

getroffen voor nieuwe structuur. 
- Er is promotie gemaakt voor NIL tijdens Grüne Woche: 1 workshop voor 2e Kamerleden + 

enquête onder bezoekers Grüne Woche 
- 5 bijeenkomsten BOF, 5 bijeenkomsten Grien Oerlis over Veenweide 
- Landelijk veenweideplan t.b.v. Klimaatakkoord is klaar, er is ruim 3 miljoen euro binnengehaald 

voor Fryslan t.b.v. veenweide en 425.000,- voor koolstofbank veenweide  
- Aanvalsplan Grutto is opgeleverd + analyse Wageningen Universiteit 

 

- Alle agr.bedrijfsopvolgers in Fr. denken na 
over nieuwe vormen van natuurinclusieve 
landbouw 

- Er zijn 4 innovatieve 
(gebiedsgerichte) 
voorbeeldprojecten 

- In MBO/HBO agrarisch onderwijs zijn er 

modules natuur inclusieve landbouw 

Beoogde effecten: - Structurele aandacht voor 
biodiversiteit in MBO/HBO 
onderwijs 

- In alle gebiedscollectieven is 
natuurinclusief boeren bij 80% van de 

- Financiering is geregeld middels de LBD ’s voor projecten die een link leggen tussen biodiversiteit 
en landbouw 

- De biodiversiteit én de bewustwording over biodiversiteit is vergroten in Fryslân NO via aantal 
burgerprojecten  

- In de Greidhoeke is de bewustwording van het belang van biodiversiteit vergroot via 

- Structurele aandacht voor 
biodiversiteit in MBO/HBO onderwijs 

- In alle gebiedscollectieven is 
natuurinclusief boeren een feit 

- Zichtbare verandering in het landelijk gebied 
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boeren een feit 

- Zichtbare verandering in het landelijk 
gebied qua biodiversiteit, zowel plant 
als dier 

- Er is begrip tussen landbouw en 
burgers over hun rol en positie 

Gebiedsproces de Greidhoeke 

- Belang natuur, milieu en landschap is geborgd in de projecten veenweide en in Veenweide 
Klimaatakkoord 

- Er is een impuls gegeven aan weidevogelbescherming en aanpak via het aanvalsplan Grutto 
 

qua biodiversiteit, zowel plant als dier 

- Er is begrip tussen landbouw en burgers 

over hun rol en positie 

Effectmeting: 

(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

- Aantal projecten 

- Beoordeling Omgevingsvisie 

- Aantal projecten dat gestart is (6x) 

- Projecten veenweide zijn getoetst op impact natuur, milieu, landschap 

- Onderzoek naar mogelijke verschuiving 
binnen de opleidingen 

- Monitoring biodiversiteit landelijk gebied. 

- Aantal boeren dat meedoet aan 

natuur inclusieve landbouw 

Samenwerkingspartne

rs: 

It Fryske Gea, gebiedscollectieven, 
LTO, Campina, VHL, Nordwin, 
Dairy Campus, PLTON, agrariërs, 
KfeG, Living lab 

TBO’s, onderwijs; agrarische organisaties, gebiedscollectieven, dorpsbelangen, overheden, BFVW, 
VCF, Netwerk duurzame dorpen, toeristische netwerken, Winsemius, NMF Groningen, Living Lab, 
Twirre  

It Fryske Gea, gebiedscollectieven, LTO, 
Campina, VHL, Nordwin, Dairy Campus, 
PLTON, agrariërs, KfeG, Living lab 

Publieksgerichte 

communicatie: 

 

Ik hou van Fryslân 

community/krant/nieuwsbrief/events, FMF 

website/facebook/twitter, 

Kranten; community IhvF en communicatiekanalen LF2018; communicatiekanalen gemeenten en 
provincie, nieuwsbrief, website; publiekscampagne(s) 

Ik hou van Fryslân 

community/krant/nieuwsbrief/events, FMF 

website/facebook/twitter, 

Kosten en 
opbrengsten:* (* 
Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend overzicht 
van alle 

activiteiten) 

 De boekjaarsubsidie is ingezet voor Voedselbossen netwerk, Projectplan Vitale akkers, 
Bijeenkomsten en projectplan Skrok-Skrins, Legacy ecology LF2018/KfeG, Internationale aandacht 
voor NIL Elan en Duurzame zuivelketen/landbouwdeals. 
 
Tabel van inkomsten: 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 158.902 € 73.332 €  35.820  € 0 € 49.750 begroot 

€ 149.453 € 73.332 € 10.270   € 7.497 € 58.354 gerealiseerd 

 
 
 

 

Relevante punten/ 
bespreekpunten 

 Er is medio 2019 geconstateerd dat betrokkenheid van de FMF bij Regiodeal Noord Nederland beter 
kan. Daar zijn afspraken met Michiel Sybesma over gemaakt. Resultaat tot nog toe valt tegen. 
Voorstellen FMF hebben nog geen plek in het programma. 
 
Aantal doelen zijn niet gehaald vanwege het ontbreken van financiering (Campagne 
kringlooplandbouw) dan wel het niet mee willen werken aan project door partners (Duurzame 
zuivelketen/LBD’s/Aware). Ook het borgen van de legacy LF2018 blijft achter. 
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

5 Natuur en mens    

Beschrijving activiteit:    

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Via voorbeeldprojecten versterken 
van de natuurkwaliteit en nieuwe 

mogelijkheden zoeken om de 

natuur te versterken en burgers 

daarbij te betrekken. 

- Samenhangende aanpak voor 
bescherming bijen(vervolg op Fryslân 
zoemt) 

- Versterken biodiversiteit in 
Noordwest Fryslân 

- Aandacht voor meer natuur in de 
stad, pilot in 3 wijken in Leeuwarden 
en het, Potmarge gebied 

- Aandacht vragen voor natuur in de 
directe leefomgeving met de film de 
Wilde Stad 

- Input geven voor 

Natuurvisie/Omge

vingsvisie 

- Er zijn aantal voorbeeldprojecten opgezet op het gebied van: natuur op bedrijventerreinen 
(Mannen van staal, A7 en Ecomunitypark), in en rond dorpen (Natuerlik Ferskaat), 
sportverenigingen, via Valuta voor Veen in natuurgebieden en op het gebied van vleermuizen 
(Bats yn Beeld).  

- Er is een publiekcampagne opgezet “Wat zullen we nou beleven” om grote groepen burgers te 
betrekken bij biodiversiteit   

- Het platform Fryslan Zoemt is opgezet en ondersteund; 
- Beleidsmatige aandacht is gevraagd via inbreng op de in ontwikkeling zijnde omgevingsvisies, 

provinciale insectenplan en biodiversiteitsherstelprogramma, het coalitieakkoord en de 
provinciale uitvoering van het Natuurnetwerk Fryslan. 

- Er is een Verkenning Natuerlik Ferskaat NO Fryslân uitgevoerd. Thema’s: Particuliere tuinen en 
bosjes, agrarisch natuurbeheer en water, bermbeheer en openbaar groen. Met Natuerlik 
Ferskaat in NW Fryslan is een start gemaakt in de uitvoering met 10 dorpen; 

- Onder de noemer Right to Challenge “Natuer mei de Mienskip” zijn er tussen o.a. de 
natuurterrein beherende organisaties, Wetterskip Fryslan en LTO afspraken gemaakt met 
provincie Fryslan over een andere aanpak voor de aankoop en inrichting van natuurgebieden in 
Fryslan. In de uitwerking is gestart met een pilotfase voor de komende twee jaar waarin 
ervaring met de werkwijze in 2 pilotgebieden wordt opgedaan.  

- Via voorbeeldprojecten versterken van de 
natuurkwaliteit en nieuwe mogelijkheden 

zoeken om de natuur te versterken en 

burgers daarbij te betrekken 

- Via publieksacties grote groepen burgers en 
organisaties betrekken bij het versterken van 
de natuur. 

- Opzetten van platform van 
natuurorganisaties, (recreatie-)ondernemers 

en bewonersgroepen om ervoor te zorgen 

dat pilots en voorbeelden opgeschaald en 

vervolgens gemeengoed worden. 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Tenminste 6 
voorbeeldprojecten zijn 
gestart/in uitvoering 

- Programma voor bijen is gereed 

- Project Operatie Steenbreek is 
volop in de uitvoering 

- Project Natuerlik Ferskaat is 
zit in de uitvoering 

- Bijeenkomst en vertoning film de Wilde 

Stad 

- 2 bijeenkomsten natuurvisie 

- Er is een start gemaakt met voorbeeldprojecten: 
- In 10 dorpen is een projectstart gemaakt (Natuerlik Ferskaat NW); 
- Op 3 bedrijventerreinen is een start gemaakt met het ecologisch inrichten waarvan 1 

meerdere bedrijven omvat (bedrijventerrein A7), op 1 terrein is dit onlangs afgerond 
(Mannen van Staal);  

- Op 3 sportterreinen is een plan ontwikkeld om het terrein natuurvriendelijker in te richten; 
- i.i.g. 5 dorpen zijn begonnen slag met het beschermen van vleermuizen (project Bats yn 

Byld). 
- Natuerlik Ferskaat NO Fryslân is een plan gemaakt voor biodiversiteit. Dit is uitgewerkt in 3 

thema’s: 1 Particuliere tuinen en bosjes, 2 Agrarisch natuurbeheer en water, 3 Bermbeheer 
en openbaar groen. Per thema 2 bijeenkomsten georganiseerd en kerngroep geformeerd. 
Voor thema 1 met kerngroep is een projectplan opgesteld en subsidieaanvraag ingediend 
bij IMF Grote Maatschappelijke Initiatieven (NO) 

- Biodiversiteitscampagne is uitgevoerd in Fryslan 
- Er is 3x input geleverd op het insectennetwerkplan en het provinciaal 

biodiversiteitsherstelprogramma. 
- Platform Fryslan Zoemt is 2 maal bijeen geweest, FMF heeft bijenpact ondertekend en 

meegewerkt aan project De Wilde Bijenlinie; 
- Het maken van een biodiversiteitsherstelprogramma is opgenomen in het coalitieakkoord.  
- Er is een Koersdocument Natuer mei de Mienskip opgeleverd. Deze is vastgesteld door GS en 

PS. Er is door de FMF een analyse gemaakt van de potentie van Valuta voor Veen voor de 
financiering van natuuruitbreiding in het kader van Natuur mei de Mienskip. 

- Financiering voor Leeratelier Right to Challenge is geregeld i.s.m. Stichting RtC 
 

- Tenminste 25 groepen burgers hebben hun 
eigen natuurgebied ingericht en beheren dit. 

- Er is een gezamenlijke agenda geformuleerd 
en de SMART geformuleerde doelen zijn 
geëvalueerd 

- Er is een platform natuur opgericht 
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Beoogde effecten: - Activeren van grote groepen burgers 
en organisatie en ze via publieksacties, 
pilots en projecten betrekken bij het 
versterken van de natuur. 

- Verhogen van de biodiversiteit 

- Provinciaal en gemeentelijk 
beleid is aangepast 

- Veel mensen zijn geïnformeerd (via de provinciale pers en bijeenkomst over bedrijventerreinen) 
over de diverse voorbeeldprojecten. Een circa 100 mensen zijn actief betrokken bij de 
uitvoering van de diverse voorbeeldprojecten; 

- Het besef dat we op een andere wijze om kunnen gaan met de Natuuropgave in Fryslan is 
vergroot. Dit is in beleid verankert. 

- Biodiversiteit is een van de prominente opgaven in de provinciale omgevingsvisie en is 
opgenomen in het provinciaal coalitieakkoord; 

- Diverse partijen in Fryslan die bezig zijn om de insectenrijkdom te vergroten zijn op de hoogte 
van elkaars activiteiten, hebben een gezamenlijk doen en werken hierin met elkaar samen;  

- Groepen burgers en andere betrokken zijn geactiveerd gericht op het gezamenlijk opzetten en 
uitvoeren van projecten om de biodiversiteit in de eigen omgeving te versterken. 

 

- Activeren van grote groepen burgers en 
organisatie en ze via publieksacties, pilots en 
projecten betrekken bij het versterken van de 
natuur. 

- De achteruitgang van de biodiversiteit is tot 
staan gebracht en er is zicht op herstel van 
de biodiversiteit. 

Effectmeting: 
(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

 

- Aantallen projecten van burgers 
aangejaagd door FMF en het aantal 
betrokkenen/bereikte Friese burgers 
daarbij 

- Kwalitatieve en kwantitatieve 
onderbouwing van de verandering 
van de biodiversiteit bij de diverse 
projecten 

- Beoordeling Omgevingsvisie 

- Aantal voorbeeldprojecten (28)  
- Input op het coalitieakkoord voor het onderdeel natuur is nagegaan; 6 van de in totaal 14 

voorstellen zijn opgenomen.  
- Aantal gemeenten dat een actieplan biodiversiteit opstel (3x) en de provincie stelt een 

biodiversiteitsherstelprogramma op.  
-  

- De ontwikkeling van de biodiversiteit in 
Fryslân wordt door Alterra gemeten en 
gepubliceerd in de biodiversiteitsgraadmeter 

- Voortgang van de doelen die in 
de gezamenlijke agenda staan 
worden (steekproefsgewijs) 
gemeten 

- Aantallen projecten van 
burgers aangejaagd door FMF 

Samenwerkingspartn

ers: 

Gemeenten, provincie, enkele 
wijkverenigingen, enkele dorpsbelangen, 
burgers, imkers, enkele agrariërs, 
Wetterskip Fryslân, enkele bedrijven, 
Landschapsbeheer Friesland, Hogeschool 
Van Hall, Nordwin, terrein beherende 
organisaties, enkele 
hengelsportverenigingen 

Diverse gemeenten, provincie, diverse dorpsbelangen, burgers, imkers, enkele agrariërs, Wetterskip 
Fryslân, enkele bedrijven, Landschapsbeheer Friesland, Hogeschool Van Hall, terrein beherende 
organisaties, LTO Noord, diverse agrarische natuurverenigingen, YnNatura, Federatie Particulier 
Grondbezit, de Bosgroepen en ecologische adviesbureaus. 
 
 

Gemeenten, provincie, meerdere 
projectontwikkelaars, wijkverenigingen, 
dorpsbelangen, burgers, imkers, grote groep 
agrariërs, Wetterskip Fryslân, bedrijven en 
recreatieondernemers, Landschapsbeheer 
Friesland, Hogeschool Van Hall, Nordwin, 
terrein beherende organisaties, meerdere 

hengelsportverenigingen 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

Website, kranten, huis aan huis krant, 
community ik hou van Fryslan, filmpjes, 
folders, Omrop Fryslan, 3D-visualisaties 

Website, kranten, community ik hou van Fryslan, filmpjes, twitter, Instagram, facebook, nieuwsbrief, 
persbericht en ingezonden artikelen.  

Website, kranten, huis aan huis krant, community 
ik hou van Fryslan/krant/events, FMF 
twitter/facebook, filmpjes, folders, film i.s.m. 
Omrop Fryslan, 3D-visualisaties, 

Kosten en 
opbrengsten:* (* 
Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend overzicht 
van alle 

activiteiten) 

 Boekjaarsubsidie is ingezet voor: 
- activiteiten rond het platform Fryslan Zoemt; 
- input te leveren op het insectennetwerkplan en het biodiversiteitsherstelprogramma; 
- projecten met burgers i.v.m. Natuerlik Ferskaat; 
- opzetten van de biodiversiteitscampagne. 
 
Let op: uit programma 8 € 6.468 overgeheveld naar dit programma. 
Tabel van inkomsten: 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 100.010 € 9.950 €  4.975  € 18.420 € 66.665 begroot 

€ 262.810 € 16.418 € 79.621   € 17.799 € 148.972 gerealiseerd 

 
 
 

 

Relevante punten/ 

bespreekpunten: 

 De afgesproken doelen in 2019 zijn gehaald  
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

6 Moai Fryslân    

Beschrijving 

activiteit: 

   

Omschrijving van de 
activiteit: 

- In 2017 gaan we via een tv serie het 

belang van het Friese landschap en de 

rol die burgers daarbij spelen onder de 
aandacht brengen 

- FMF ontwikkeld een community of 

practice voor gemeenten en 

bedrijven om met de Omgevingswet 

aan de slag te gaan. Geven input 

aan programma Sense of Place// 

Connecting Water2018 

- Input leveren aan Omgevingsvisie 

- Uitvoering van het project Beeldschoon 

water 

- Aandacht geven aan het 
belang van donkerte(NvdN) 

- Nacht van de Nacht programma is uitgevoerd; 
- Er is een programma Donkerte Waddengebied ontwikkeld ter voorbereiding op een 

Waddenfondsaanvraag  
- Samen met andere Friese natuur- en milieuorganisaties is input geleverd op de gemeentelijke 

en provinciale omgevingsvisies; 
- Er is advies gegeven aan GS op verschillende onderwerpen 
- Er zijn bewustwordingsprojecten rond zwerfafval ontwikkeld en uitgevoerd (Samen Fryslân 

Schoon) en schoon water/plastic soep (Skjin Wetter) 
- Het project “Kijk eens met andere ogen” is gelanceerd.  

- Via publieksacties wordt ervoor gezorgd dat 
burgers, bedrijven en overheden bewust 
worden van de kwaliteit van haar 
leefomgeving: natuur, water, donkerte. 

- Er is een netwerk opgericht waar burgers 
en aangesloten organisaties terecht 
kunnen met vragen over 
omgevingskwaliteit. 

-  FMF ontwikkelt een community of practice 
voor gemeenten en bedrijven om met de 
Omgevingswet aan de slag te gaan. 

- FMF gaat een 
monitoringsprogramma opstellen 
voor Omgevingskwaliteit. 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- 5 uitzendingen op Omrop Fryslân 

- 20 mensen/organisaties worden 

ondersteund 

- 4 bijeenkomsten over de Omgevingswet 

- 2 bijeenkomsten Omgevingsvisie 

- Onder 10 bruggen worden foto’s 
opgehangen met water als thema 

- Er zijn 60 activiteiten tijdens NvdN 

- Er is een programma lichthinder/donkerte gemaakt voor het gehele Waddengebied samen met 
drie milieufederaties, RUG, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten; 

- Er is een brede achterban bijeenkomst geweest op het ontwerp omgevingsvisie en ambtelijk 
overleg hierover; 

- Er zijn 6 bijeenkomsten geweest van de PCLG, 3 van het Olterterpoverleg en 5 van het BOF. Er 
zijn adviezen gegeven m.b.t. Natuur mei de Mienskip, weidevogelbeheer (Fryslân greidefugellân, 
grondbank) en veenweide 

- NvdN: 5000 deelnemers, met 100 activiteiten 

- Samen Fryslân Schoon programma met bewustwordingsprojecten rond zwerfafval ontwikkeld en 
uitgevoerd: 

• 33 afvaltheaterlessen gegeven op basisscholen grotendeels gekoppeld aan Himmelwike 
(750+ leerlingen),  

• 2 VO projecten uitgevoerd 
• 29 SFS schoonmaakacties uitgevoerd met 829+ deelnemers 

- Skjin Wetter gerealiseerd i.s.m. 7 gemeenten, Wetterskip Fryslân en vrijwilligers, een happening 
met bewustwordingsprojecten rond zwerfafval/schoon water/plastic soep, groei gerealiseerd in 
aantal deelnemende gemeenten van 1 naar 4 naar 7 in 2019, happening op 7 Skjin Wetter 
locaties, totaal 3951 kg afval uit het water gevist, deelname 500+ vrijwilligers, waaronder veel 
kinderen en jongeren in leeftijd van 4-18, veel aandacht van lokale, provinciale en landelijke 
media (off- en online) 

- Organisaties en bewoners worden 
ondersteund bij vragen en initiatieven 

- Alle gemeenten hebben een 
nieuw Omgevingsplan met 
aandacht voor Omgevingskwaliteit 
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Beoogde effecten: - In Omgevingsvisie wordt rekening 
gehouden met Omgevingskwaliteiten 
Fryslân 

- Bewustwording van de Friezen van 
de van het belang van het Friese 
landschap en de mogelijkheden om 
daaraan bij te dragen is vergroot 

- Kennis over Omgevingswet is vergroot 

- Mee aandacht voor belang van Friese 
burger voor water(kwaliteit en 
veiligheid) 

- Er is een vergroting van het bewustzijn/het belang van donkerte via Nacht van de Nacht.  

- Er is meer aandacht voor landschap in de provinciale omgevingsvisie; 

- Aandacht voor natuur en milieu bij de PCLG/veenweide en Olterterp overleggen; 

- Toename in bewustwording onder inwoners van Fryslân over het belang van een schone 
leefomgeving zonder zwerfafval, schoon water en de relatie tussen zwerfafval en de plastic soep 
in zeeën en oceanen (+ handelingsperspectieven). 

 

- Nieuwbouw van woningen, 
bedrijventerreinen, duurzame energie- 
opwekking, wegen en overige infrastructuur 
is kwalitatief beter ingepast en past bij de 
streekeigen identiteit van Fryslân; 

- Burgers zijn in een vroegtijdig stadium 
actief betrokken bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen 

- 80% van de Friezen ervaren het Friese 
landschap als heel bijzonder en uniek en 
willen hier aan bijdragen 

-  50% van de Friezen is zich ervan bewust 
dat: schoon, veilig en voldoende water, niet 
vanzelfsprekend is 

Effectmeting: 
(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

- Aantal kijkers tv serie 

- Aantal deelnemers NvdN 

- Beoordeling Omgevingsvisie 

- In het programma rond donkerte zit een meetprogramma; 

- Er is volgens de natuurorganisaties/partners Grien Oerlis iets meer aandacht voor landschap in 
de provinciale omgevingsvisie; 

- Er wordt gecheckt wat de provincie met de adviezen van PCLG/veenweide en Olterterp heeft 
gedaan.  

- Er vindt in 2020 een evaluatie plaats bij 
gemeenten hoe zij met openbaar groen en 
omgevingskwaliteit omgaan 

- Er vindt in 2020 een enquête onder de 
Friese bevolking plaats naar de beleving 
van het Friese landschap 

 

Samenwerkingspartn

ers: 

Landschapsbeheer Friesland, IFG, Ark 
Fryslan, Koöperatie DoarpenLân, 
gemeenten, provincie div. architecten, 
Sense of Place 

Landschapsbeheer Friesland, IFG, NM, SBB, gemeenten, provincie Fryslan, provincie Groningen, 
provincie Noord-Holland, Sense of Place, KfeG, RUG, milieufederaties Noord-Holland en Groningen, 

Landschapsbeheer Friesland, IFG, Ark Fryslan, 
Koöperatie DoarpenLân, gemeenten, provincie 
div. architecten, 
 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
,  

Via samenhangende publieksacties (social 
media, pers, bijeenkomsten) worden de 
Friezen bewust worden van de kwaliteit van 
haar leefomgeving 

Diverse publieksacties, televisie, social media, Ik hou van Fryslan Via samenhangende publieksacties (social media, 
pers, bijeenkomsten) worden de Friezen bewust 
worden van de kwaliteit van haar leefomgeving. 
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Kosten en 
opbrengsten:* (* 

Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend 
overzicht van alle 

activiteiten) 

 De boekjaarsubsidie is ingezet voor: 
- activiteiten rond Nacht van de Nacht inclusief het opzetten van het programma Donkerte; 
- Samen Fryslan Schoon 
- PCLG, veenweide, Olterterpoverleg; 
- Omgevingsvisies provincie en gemeenten. 
 
Tabel van inkomsten: 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 94.528 € 44.778 €  4.975  € 0 € 44.775 begroot 

€ 170.581 € 44.778 € 10.803   € 5.310 € 109.690 gerealiseerd 

 
 
 

 

Relevante punten/ 

bespreekpunten 

 De afgesproken doelen in 2019 zijn gehaald  
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

7 gebiedsgerichte, 
integrale aanpak 

   

Beschrijving 

activiteit: 

   

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Er wordt aan 4 groene lopers gewerkt, 
er is 1 nieuwe groene loper gestart 

- 5 pilotprojecten met Shared Grien 
Space zijn volop in de 
uitvoering/afronding 

- Er wordt geparticipeerd in 1 

veenweidepilot 

- We draaien mee in de organisatie 
van de veenweidevisie en 2 
streekagenda´s 

- Er is een concept voor een 
duurzaam bedrijventerrein 
ontwikkeld 

- Opzetten van voorbeeldproject 
natuurinclusieve landbouw It Lege 
Midden als onderdeel van het living 
lab 

- Deelname in programma Better Wetter 

- Voorbereidingen zijn getroffen voor oprichten Stichting grondbank Fryslan. In afwachting van het 
bestuursakkoord en de uitwerking daarvan door de provincie is in overleg met de partners het 
project stilgelegd. 

- Input geleverd voor Bestuursakkoord provincie Fryslan t.b.v. Grondbank 

- Uitvoering van project Koningsdiep: aandacht voor cultuurhistorie en educatie 
 
Gebiedsprojecten Natuurinclusieve landbouw, bedrijventerrein, Better Wetter, veenweide zijn 
overgeheveld naar Natuur en mens, Duurzame Voeding, Natuurinclusieve landbouw 

- FMF jaagt provincie dekkende 
integrale gebiedsaanpak aan. 

- Zij stimuleert gebiedsgerichte projecten, 
waarbij de opgaven met betrekking tot 
biodiversiteit, klimaat en omgevingskwaliteit 
zijn verankerd 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Ín Noordoost Fryslân en Zuidwest 
Fryslân is een geactualiseerde 
streekagenda 

- Er zijn 2 gebiedsprojecten in uitvoering 

- 4 bijeenkomsten bestuurlijk 
overleg veenweidevisie 

- Aantal projecten op het gebied van 
groene loper en shared grien space 

- 1 projectvoorstel Better Wetter 

- Concept statuten Stichting Grondbank Fryslan gereed + intentieverklaring gereed 
- In Bestuursakkoord is voorstel Grondbank opgenomen. Adviezen gegeven m.b.t. grondbank. 
- Project Koningsdiep is afgerond: 10 scholen hebben meegedaan aan project Koningsdiep. Circa 

1000 kinderen hebben deelgenomen. Er is een cultuurpaspoort verspreid. 

- Provincie dekkend zijn er actuele, 
integrale streekagenda’s 

- Er zijn 10 gebiedsprojecten in uitvoering 
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Beoogde effecten: - Overheden, burgers, bedrijven zijn 
doordrongen van het belang van 
biodiversiteit, klimaat en 
omgevingskwaliteit 

- De biodiversiteit is in de 
gebieden toegenomen 

- De gebieden zijn beter bestand 
tegen de veranderende 
klimaatomstandigheden en dragen 
bij aan een verbetering van het 
klimaat 

- De kwaliteit van de ruimte is toegenomen 

Via Grondbank wordt concreet aan de slag gaan met inrichting gebieden waardoor biodiversiteit wordt 
versterkt en landschap wordt verbeterd.  
In het gebiedsproject Koningsdiep is bewustwording over belang van (cultuur)landschap bij kinderen 
vergroot. 

- Overheden, burgers, bedrijven zijn 
doordrongen van het belang van 
biodiversiteit, klimaat en omgevingskwaliteit 

- De biodiversiteit is in de 
gebieden toegenomen 

- De gebieden zijn beter bestand tegen de 
veranderende klimaatomstandigheden en 
dragen bij aan een verbetering van het 
klimaat 

- De kwaliteit van de ruimte is toegenomen 

Effectmeting: 

(hoe wordt het 
effect 
gemeten?) 

- Aantal initiatieven die 

integraal wordt aangepakt 

 Aantal gebiedsprojecten gemeten (5x, inclusief veenweide en NIL) - Aantal initiatieven die integraal wordt aangepakt 

Samenwerkingspartn

ers: 

Streekwurk, LTO, agrariërs, burgers, 
provincie, gemeenten, lokale groepen, 
dorpsbelangen, Groenfonds, 
projectontwikkelaars, 

universiteiten, woningcorporaties, 

 Provincie Fryslan, terreinbeheerders, LTO, particulier Grondbezit, boeren, particuliere initiatieven Streekwurk, LTO, agrariërs, burgers, provincie, 
gemeenten, lokale groepen, dorpsbelangen, 
Groenfonds, projectontwikkelaars, 

universiteiten, woning coöperaties, 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

Via de gebiedsagenda’s, lokale media. Ik 
hou van Fryslân community/krant/events, 
FMF website/facebook/twitter, film i.s.m. 
Omrop en serie artikelen in huis-aan-
huiskranten NDC 

 Website, social media Via de gebiedsagenda’s, lokale media. Ik hou van 
Fryslân community/krant/events, FMF 
website/facebook/twitter, film i.s.m. Omrop en 
serie artikelen in huis-aan-huiskranten NDC 

Kosten en 
opbrengsten:* (* 
Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend 
overzicht van alle 

activiteiten) 

 De boekjaarsubsidie is besteed aan de activiteiten rond Grondbank en de totstandkoming van het 
paspoort Koningsdiep. 
 
Tabel van inkomsten: 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 19.900 € 9.950 €  0  € 0 € 9.950 begroot 

€ 16.169 € 9.950 € 4.219   € 0 € 2.000 gerealiseerd 

 
 

 

Relevante punten/ 

bespreekpunten 

 De afgesproken doelen in 2019 zijn gehaald  
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Naam activiteit: 2017 2019 2020 

8 Achterban/binding    

Beschrijving activiteit:    

Omschrijving van de 
activiteit: 

- Vraagbaak FMF 

- Ledenbijeenkomsten 2x 

- Grien Oerlis 

- Loket Duurzame streken 

- Community Ik hou van Fryslân 

- De algemene vraagbaak van de fmf is operationeel en functioneert. 

- We hebben inbreng geleverd op gebied van natuur en milieu bij diverse nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals snelvaren Burgumermar, Groene Ster, zonnepark Oosterwolde;  

- Inbreng is geleverd op het gebied van natuur en milieu bij de provinciale statenverkiezingen: er is 
een gezamenlijk programma gemaakt, er is gemeten of onze bijdrage tot resultaat heeft geleid;  

- Kieswijzer voor Wetterskip is ontwikkeld 

- Ledenbijeenkomsten zijn georganiseerd. 

- Het grien Oerlis is periodiek georganiseerd  

- Het community platform Ik hou van Fryslan is actief ondersteund en bijgehouden. 

- Er is een actieve Instagrampagina gerealiseerd. 

- Groenlunches zijn maandelijks georganiseerd.  

- Nieuwsbrief is 5 keer verspreid 

- Aangesloten organisaties van de FMF worden 

met advies ondersteund 

- Vragen van burgers, bedrijven, overheden 

worden beantwoord 

- Er is 1 aanspreekpunt in Fryslân op 

gebied van natuur en milieu 

- Goede voorbeelden worden voor het 

voetlicht gebracht 

- Er is een Community waarmee burgers 

worden verleid tot duurzaam gedrag 

Beoogde 
kwantitatieve 
resultaten: 

- Er is een overlegstructuur 
voor professionele natuur 
en milieu organisaties 

- Er zijn 40 aangesloten 

organisaties 

- Met 10 andere organisaties 
hebben we op 1 of andere 
wijze een 
samenwerkingsverband 

- Er is een community met 12.000 
volgers 

- 2 x ledenbijeenkomst  

- Op de social media hebben we ruim 17.000 volgers (alle platforms gecombineerd) Ik Hou van 
Fryslân is uitgegroeid groeit met ongeveer 1000+ fans per jaar op FB. 

- Er zijn 9 Groenlunches georganiseerd. Totale deelname tot circa 1000 mensen. De Groen 
lunches zijn uitgegroeid tot een waar ‘fenomeen’. Iedere maand wordt er een lezing gegeven in 
de Kanselarij, die zit bijna altijd helemaal vol (vaak tot 170 man). 

- Er is 1 gezamenlijke reactie op het coalitieakkoord gemaakt 

- 1 analyse coalitieakkoord 

- Er zijn 7 grien oerlissen voorbereid en georganiseerd; 

- Er is inbreng geleverd bij 18 RO ontwikkelingen  

- Via het algemeen mailadres van de FMF of telefonisch zijn zo’n 60 vragen binnengekomen  

- Er zijn 12 nieuwsbrieven gemaakt. 

- Er is een beroepsprocedure gevoerd tegen zonnepark Oosterwolde 
 

- Er is een provincie dekkend 
netwerkstructuur op het gebied van natuur 
en milieu 

- Er is een overlegstructuur voor 
professionele natuur en milieu 
organisaties 

- Er zijn 50 aangesloten organisaties 

- Met 40 andere organisaties hebben we 
op 1 of andere wijze een 
samenwerkingsverband 

- We hebben 50.000 Friezen aan ons gebonden 
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Beoogde effecten: 

 

- Meer organisaties en 
bedrijven zijn bezig met 
Omgevingskwaliteit, Klimaat 
en biodiversiteit 

- Er is overeenstemming tussen 
natuur en milieu organisaties 
over bepaalde inhoudelijke 
thema’s 

- Van de 19 punten die rond de provinciale statenverkiezingen zijn ingebracht, zijn 6 punten 
opgenomen in het coalitieakkoord. Van het gevraagde budget is slechts 10 procent 
gehonoreerd; 

- Er is rond een divers aantal onderwerpen consensus tussen de natuur en milieuorganisaties en 
een gezamenlijk optreden hierin; 

- Bij de 10 RO ontwikkelingen waar we inbreng hebben geleverd heeft dit geresulteerd in meer 
aandacht voor natuur, landschap en/of milieu. Bij 5 RO ontwikkelingen loopt dit nog.  

- 60 externen (particulieren en organisaties) zijn voorzien van informatie over natuur en milieu 
en/of zijn op weg geholpen  

- Groei van aantal aangesloten organisaties met 2. Netwerk van natuur en milieu organisaties is 
toegenomen (echter moeilijk meetbaar) 

- Mensen hebben inzicht gekregen in standpunt Wetterskipspartijen m.b.t. natuur en milieu en 
hebben bewuste keuze kunnen maken 

 

- Meer organisaties en bedrijven zijn 
bezig met Omgevingskwaliteit, Klimaat 
en biodiversiteit 

- Er is overeenstemming tussen natuur en 
milieu organisaties over bepaalde 
inhoudelijke thema’s 

Effectmeting: 
(hoe wordt het 
effect gemeten?) 

- Aantal aangesloten organisaties 

- Aantal partijen waar we mee 

samenwerken 

- Aantal mensen die we 
aan ons gebonden 
hebben. 

- Aantal aangesloten organisaties is gegroeid naar 42. 

-  Aantal vragen die binnenkomen 

- Aantal uitgestuurde persberichten: 32 

- Aantal verschenen items in de media: 265 

- Aantal corporate website sessies (bezoeken): 26.071 

- Aantal campagne/projectwebsite sessies (bezoeken): 18.789 

- Aantal social media weergaven: ruim 160.000 

- Aantal social media volgers: ruim 17.000 

- Aantal abonnees nieuwsbrief: circa 3500 

- Aantal verstuurde nieuwsbrieven: 12 
 

- Aantal aangesloten organisaties 

- Aantal partijen waar we mee samenwerken 

- Aantal mensen die we aan ons gebonden 

hebben. 

Samenwerkingspartners: Aangesloten organisaties, 
Doarpswurk, Landschapsbeheer, 
Energiewerkplaats, Kening fan e 
Greide 

Onze achterban (de 42 partijen), intensieve samenwerking met Doarpswurk, Landschapsbeheer 
Friesland, De Energiewerkplaats, Kening fan ‘e Greide, gemeenten, de Provincie, Nordwin, Van Hall 
Larenstein, Circulair Friesland, de NDC mediagroep  

- Aangesloten organisaties, Doarpswurk, 
Landschapsbeheer, Energiewerkplaats, 
Kening fan e Greide 

Wijze van 
publieksgerichte 
communicatie: 
 

- Nieuwsbrief aangesloten 
organisaties, website, Ik hou van 
Fryslân 
community/krant/nieuwsbrief/events, 
FMF website/facebook/twitter. 
Bijeenkomsten voor achterban. 

Maandelijkse nieuwsbrief, bijeenkomsten zoals de Groenlunch, projectmatige bijeenkomsten, 
Facebook (Ik hou van Fryslân, corporate), Instagram (Ik hou van Fryslân), Twitter (Corporate), 
LinkedIn (Corporate), Corporate website, Free publicity (kranten), Projectwebsites (Romte, Eetbaar 
Fryslân, Samen Fryslân Schoon), projectmatige social media (Facebook, Twitter).  

- Nieuwsbrief aangesloten organisaties, website, Ik 
hou van Fryslân 
community/krant/nieuwsbrief/events, FMF 
website/facebook/twitter. Bijeenkomsten voor 
achterban. 

Kosten en opbrengsten:* 
(* Financieringstabel, 
bijlage 2b geeft 
samenvattend overzicht 
van alle 

activiteiten) 

 Boekjaarsubsidie is ingezet voor Vraagbaak/RO, Community Ik Hou van Fryslân, 
Leden/netwerkbijeenkomsten (7x), Grien Oerlis 
Communicatie ondersteuning, Coördinatie vrijwilligers en stagiaires en nieuwe website. Aanvullende 
financiering vanuit NPL en aangesloten organisaties. Verder geen bijzonderheden. 
Let op: € 6.468 van dit programma overgeheveld naar programma 5. 
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Tabel van inkomsten 

Totaal 
 
 

Boekjaar subsidie 
 

Overige 
inkomsten 

NPL 
 
 

Overheden  

€ 146.899 € 121.017 €  19.950  € 5.932 € 0 begroot 

€ 142.982 € 114.549 € 22.162   € 6.270 € 0 gerealiseerd 

 
 

Relevante punten/ 
bespreekpunten 

 De afgesproken doelen in 2019 zijn gehaald  
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